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Η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι αφιερωµένη στους γονείς µου.
Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νά 'ναι µακρύς ο δρόµος,
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.
Να εύχεσαι νά 'ναι µακρύς ο δρόµος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά να είναι
που µε τι ευχαρίστηση, µε τι χαρά
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους·
να σταµατήσεις σ’ εµπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγµάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής,
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να µάθεις και να µάθεις απ’ τους
σπουδασµένους.
Πάντα στον νου σου νά 'χεις την Ιθάκη.
Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου.
Aλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο,
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν.
«Ιθάκη», Κ.Π. Καβάφης
Υποσηµείωση: Η δεύτερη εικόνα µε το ραγισµένοµπολ (φλυτζάνι) στο εξώφυλλο της παρούσας
διδακτορικής διατριβής συµβολίζει την ενδιαφέρουσα επουλωτική πρακτική που εφαρµόζεται συχνά
στην Ιαπωνία για τα σπασµένα αντικείµενα που επιδιορθώνονται µε πανάκριβη χρυσή σκόνη. Έτσι, το
ράγισµα θεωρείται εδώ ως ένα πολύτιµο κοµµάτι της ιστορίας του αντικειµένου, το οποίο προστίθεται
στην οµορφιά του. Η τέχνη αυτή ονοµάζεται Kintsugi (Kin=χρυσός, Tsugi=ενώνω) που στην
ανατολική, βουδιστική φιλοσοφία συνιστά την τέχνη της µεταµόρφωσης του ραγισµένου, την τέχνη
του να σέβεσαι το τραυµατισµένο και το ευάλωτο, να αποδέχεσαι και να προσεγγίζεις την
καταστροφή, την ζηµιά, την ατέλεια, το παλιό και το ανεπιτήδευτο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Το κοινωνικό φαινόµενο του διαζυγίου παρουσιάζει µία σταθερή τάση αύξησης τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιτίας πολλών
παραγόντων και κυρίως των σύγχρονων ραγδαίων παγκοσµιοποιηµένων αλλαγών της
κοινωνίας, που έχουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται
στις κοινωνικές αξίες και στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και ρόλους.
Βασικός σκοπός της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι η διερεύνηση, η περιγραφή
και η ανάδειξη των ψυχολογικών επιπτώσεων του διαζυγίου σε οκτώ (8) µέλη της
οικογένειας (δύο µητέρες, δύο πατέρες και τέσσερα παιδιά) και επίσης το πώς αυτό βιώνεται
από το καθένα από αυτά. Η διαδικασία της έρευνας που ακολουθείται βασίζεται στη
συστηµική και τη φαινοµενολογική µεθοδολογία µέσα από τη χρήση ποιοτικών µεθόδων
έρευνας µε τη συλλογή πολλών πληροφοριών από ποικίλες πηγές που σχετίζονται µε το
βίωµα των υποκειµένων. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται χρήση ηµιδοµηµένων κλινικών
συνεντεύξεων, γενεογραµµατικών συνεντεύξεων, συµµετοχικής παρατήρησης, µεταφορικών
και ιχνογραφικών έργων. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα που εξετάζονται είναι τα
ακόλουθα: (1) Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τη διαµόρφωση του εαυτού των συµµετεχόντων;
(2) Ποιες είναι οι σχέσεις, οι δυναµικές και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται µεταξύ
των µελών στο πλαίσιο του διαζυγίου; (3) Πώς η δοµή και η λειτουργία της διαζευγµένης
οικογένειας επηρεάζουν το επίπεδο συναισθηµατικής ανεξαρτησίας των συµµετεχόντων και
ολόκληρο το συναισθηµατικό σύστηµα της νέας µορφής οικογένειας; (4) Πώς η διαγενεακή
ιστορία επηρεάζει τη λειτουργία των συµµετεχόντων µε τα υπόλοιπα µέλη των οικογενειών
τους; (5) Τι αντιλήψεις, µύθοι, προβολές, θέσεις και πρότυπα συµπεριφοράς και επικοινωνίας
κυριαρχούν στις διαζευγµένες οικογένειες των υποκειµένων της έρευνας; (6) Ποιοι
παράγοντες και διαδικασίες καθορίζουν τις διαφοροποιήσεις των υπό µελέτη ατόµων και την
µοναδικότητα του βιώµατος σε ό,τι αφορά το διαζύγιο;
Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων διαπιστώνεται ότι οι αφηγήσεις των
οκτώ συµµετεχόντων αποτελούν ένα σηµαντικό πεδίο µελέτης της εµπειρίας τους σε σχέση
µε το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον τους, καθώς και αφετηρία κατανόησης των αλλαγών,
των συµπτωµάτων, των συγκρούσεων, των δυναµικών και των νέων ευκαιριών που αυτά
βιώνουν. Επίσης, µέσα από τις αφηγήσεις, την παρατήρηση, τα ιχνογραφικά και
µεταφορικάέργα των συµµετεχόντων φάνηκαν οι βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες
αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή τους και οι ποικίλοι εµπλεκόµενοι παράγοντες που
δυσκόλεψαν την οµαλή ψυχοκοινωνική τους προσαρµογή και λειτουργικότητα. Παράλληλα,
στην παρούσα έρευνα αναδεικνύονται και θετικές διαστάσεις του διαζυγίου, οι οποίες µπορεί
να αποτελέσουν σηµαντικό καταλύτη για την επαναξιολόγηση ή ανακατασκευή των
εναλλακτικών µορφών οικογένειας –όπως είναι αυτή της διαζευγµένης οικογένειας, της
ανατροφής των παιδιών, του πατρικού ρόλου και των ρόλων των δύο φύλων.
Βασικό ζήτηµα που τονίζεται στα συµπεράσµατα της έρευνας είναι η πολυπλοκότητα
της εµπειρίας του διαζυγίου, αλλά και του επιπέδου της ανθεκτικότητας των υποκειµένων της
έρευνας, που µε τη σειρά τους επηρεάζουν το επίπεδο και την ποιότητα της
προσαρµοστικότητας και λειτουργικότητάς τους στην καθηµερινή τους ζωή. Επίσης,
φανερώνονται τα επιµέρους δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ. επαναλαµβανόµενα
µοτίβα, µηχανισµοί άµυνας, τρόποι ρύθµισης και αυτορρύθµισης, µύθοι, τελετουργίες,
τρίγωνα, κ.ά.) των υπό µελέτη οικογενειών σε συνάρτηση µε τα διαφορετικά και µοναδικά
νοήµατα του βιώµατος του διαζυγίου και των επιπτώσεών του σε κάθε µέλος της οικογένειας
(µητέρων, πατέρων και παιδιών).
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ABSTRACT OF PH.D. THESIS
Divorce and Its Psychological Repercussions on Family Members:
Case Studies Based on Systemic and Phenomenological
Methodology
The social phenomenon of divorce presents a steady increase in the last few years, not
only in Greece but also in Europe due to many factors, mainly the rapid global changes in our
modern society which has as a result an unavoidable differentiation which is seen in social
values and in inter-family relationships and roles.
The basic aim of this Doctorate Thesis is the examination, the description and to make
known the psychological repercussions (impacts, effects, implications) of divorce in an eight
member family – two mothers, two fathers and four children and also how each member
experiences this difficulty. The research procedure that follows is based on systemic and
phenomenological methodology within the use of qualitative research with the collection of
rich information from various sources which relate to the experiences of the subjects,
particularly the use of semi-structured clinical interviews, genogram’s interviews,
observation, metaphorical and drawingtasks. The main questions we are examining in this
research are the following: (1) How a divorce affects the formation of self of the participants
themselves? (2) What the relationships, the dynamics and interactions are, which are
developed among the family members in the framework of a divorce? (3) How the structure
and function of the divorced family affect the participants’ sentimental level of independence
and the whole emotional system of the new family form? (4) How the intergenerational
history affects the functioning of the participants with the rest of the family members? (5)
What kind of perceptions, myths, projection and behavioral patterns and communication
dominate in the divorced family of the subjects in this research? (6) What factors and
procedures determine the differentiation of the family members which are examined and the
uniqueness of theirlived experience concerning the divorce?
From the analysis of the collected research data, it is ascertained that the narrations of
the eight participants constitute a significant study framework of their lived experience in
relation to their past, their present and their future and the starting point of comprehending the
changes, the symptoms, the conflicts, the dynamics and the opportunities which they are
experiencing.
Furthermore, from the biographical-narrative interviews, the observations, the
drawings and the metaphors of the participants show the long-term negative repercussions in
their life and the various factors involved which made it difficult for their smooth adjustment
and functionality. At the same time, this research also shows the positive dimensions of a
divorce which constitute a vital catalyst for the re-evaluation or reconstruction of the
alternative formation of the self and the family, such as the divorced family, the upbringing of
the children, the role of the step-father and the role of both sexes.
The basic issue which is stressed in the findings and conclusions of this research is not
only the complexity of the lived experience of the divorce, but also the level of endurance and
resilience of the subjects in this survey, who in turn affect the standards and the quality of
their adjustment and functioning of their daily life.In addition, the structural and functional
characteristics of the family under study are revealed (for example, repetitive patternsor
recurring motifs, defense mechanisms, modes of regulation and self-regulation, myths, rituals,
triangles etc.) in conjunction with the diverse and unique senses of lived experience from the
divorce and its repercussions to every family member (mother, father and children).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδακτορική αυτή διατριβή µε θέµα το διαζύγιο και τις ψυχολογικές του
επιπτώσεις στα µέλη της οικογένειας εξετάζει σε βάθος στην προοπτική της συστηµικής και
φαινοµενολογικής µεθοδολογίας την εµπειρία και τις επιπτώσεις του διαζυγίου σε οκτώ
άτοµα από την Κρήτη (δυο διαζευγµένες µητέρες, δυο διαζευγµένοι πατέρες και τέσσερα
παιδιά διαζευγµένων γονέων). Εξετάζονται οι τρόποι αντιµετώπισης του διαζυγίου από τα
αναφερόµενα υποκείµενα της έρευνας, η επίδραση που άσκησε αυτό στις διαπροσωπικές
και κοινωνικές τους σχέσεις, στην ποιότητα των βιωµάτων και δραστηριοτήτων τους στην
καθηµερινή τους ζωή, στην ψυχολογική και κοινωνική τους κατάσταση και λειτουργία και
στη γενικότερη φιλοσοφία της ζωής τους σε συνάρτηση και µε τα διαγενεακά τους
δεδοµένα.
Η επιλογή και ο τρόπος προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος βασίστηκε στους
εξής προβληµατισµούς:
Το διαζύγιο συνιστά µια από τις πιο αγχωτικές αλλαγές ζωής που µπορεί ένα άτοµο
να βιώσει καθώς απαιτεί αναδιοργάνωση και προσαρµογή σε νέους ρόλους και σε ένα νέο
τρόπο ζωής (Bursik, 1991), τα οποία συχνά έρχονται σε σύγκρουση µε τις κοινωνικές και
πολιτισµικές προσδοκίες της Δυτικής κοινωνίας σε ό,τι αφορά το γάµο. Ειδικότερα, οι
ρόλοι που αναλαµβάνουν οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία, παρότι είναι ιδιαίτερα
απαιτητικοί καθώς πρέπει να αντεπεξέλθουν στη φροντίδα της οικογένειας, να είναι
µητέρες, νοικοκυρές, εργαζόµενες, σύντροφοι και όπως υποστηρίζεται να διαθέτουν µια
επιτυχηµένη «τριαδική ταυτότητα», και παρά τις ριζικές αλλαγές που σηµειώνονται και
στην ταυτότητα των ανδρών, οι οποίες εντείνονται στη σύγχρονη κρίση όπου πλήττεται το
παραδοσιακό «αρσενικό ιδανικό», ο γάµος συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό µέρος της
κοινωνικής ταυτότητας του ατόµου και να θεωρείται ως µια κανονικότητα ή πτυχή της
προσωπικής επιτυχίας. Στην προοπτική αυτή, το διαζύγιο µπορεί να θεωρηθεί ως µια «µη
κανονικότητα ή και αποτυχία», η οποία απειλεί την ψυχοκοινωνική ταυτότητα του ατόµου
(Kitson, 1992).
Εποµένως, παρότι στις µέρες µας καταγράφονται ολοένα και πιο υψηλά ποσοστά
διαζυγίων, αυτό αποτελεί ένα φαινόµενο το οποίο διαταράσσει τη λειτουργικότητα του
ατόµου εξαιτίας των κοινωνικών (π.χ. αποδοκιµασία, στίγµα, απώλειες, κτλ.) και των
ψυχολογικών παραγόντων (π.χ. θλίψη, άγχος, µοναξιά, κτλ.) µε τους οποίους έρχονται οι
διαζευγµένες οικογένειες αντιµέτωπες. Ωστόσο, παρά τις δύσκολες πτυχές του διαζυγίου,
αναδεικνύεται ότι η διαδικασία αυτή µπορεί να αποτελέσει σταθµό προσωπικής
ανάπτυξης, καθώς τα µέλη των διαζευγµένων νοικοκυριών καλούνται να ανακαλύψουν και
να διαχειριστούν πεδία, τα οποία δεν θα µπορούσαν να γνωρίσουν αν παρέµεναν στο γάµο.
Ένα σηµαντικό εποµένωςερώτηµα που προκύπτει είναι ποιοι είναι οι παράγοντες
που µπορεί να προκαλέσουν αύξηση της έντασης ενός οικογενειακού συστήµατος και η
απόφαση για διάλυση του γάµου να αποτελεί τη µόνη λύση, και τελικά ποιοι είναι οι
παράγοντες που διαµορφώνουν τη µοναδική και ανεπανάληπτη αντίδραση και σχέση των
ατόµων στη διαδικασία του διαζυγίου.
Για την απάντηση του ερωτήµατος αυτού απαιτείται µια ολιστική προσέγγιση του
βιώµατος του κάθε εµπλεκόµενου προσώπου και των παραγόντων που αυτό περιβάλλουν ή
πλαισιοθετούν. Μέσω των ποιοτικών µεθοδολογιών/µεθόδων έρευνας παρέχεται αυτή η
δυνατότητα καθώς ο ερευνητής µπορεί να κατανοήσει τις συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες
ζωής τους στο πλαίσιο της οικογένειας, τις ιστορίες ή αφηγήσεις τους που µε αυτά
συνδέονται συγχρονικά και διαχρονικά (διαγενεακά), να αποκρυπτογραφήσει τις έννοιες
και τις δυναµικές που διατηρούν αυτές τις ιστορίες, καθώς και τις νέες µοναδικές τους
οικο-σωµατικο-βιωµατικές πραγµατικότητες (Πουρκός, 2016).
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Ταυτόχρονα, το εν λόγω θέµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ψυχολογικό και
ψυχοπαιδαγωγικό ενδιαφέρον εφόσον η συνεργασία µε διαζευγµένες οικογένειες
συµπεριλαµβάνεται στο πλαίσιο εργασίας διάφορων ειδικών (ψυχολόγων, κοινωνικών
λειτουργών, ψυχοπαιδαγωγών, κ.ά.) και η καλή γνώση του αντικειµένου είναι άκρως
απαραίτητη. Η αντιµετώπιση των διαζευγµένων οικογενειών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής,
καθώς αποτελεί ένα εκτεταµένο φαινόµενο της σύγχρονης (ρευστής, µετανεωτερικής,
παγκοσµιοποιηµένης) εποχής και πολλοί παράγοντες που το συνοδεύουν επηρεάζουν την
ταυτότητα και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εµπλεκόµενων προσώπων.
Επιπροσθέτως, απαιτούνται προσεκτικοί χειρισµοί στις περιπτώσεις διαζευγµένων ατόµων
και ιδιαίτερα στα παιδιά διαζευγµένων γονέων, εφόσον οι αντιδράσεις τους, εξαιτίας της
ευάλωτης ψυχολογικής τους κατάστασης, είναι απρόβλεπτες και οι λάθος επιλογές
κινήσεων υπάρχει περίπτωση να αποβούν µοιραίες για τη µετέπειτα ανάπτυξη και
προσαρµογή ή λειτουργικότητά τους. Συνεπώς, η καλή (σε βάθος) γνώση της λειτουργίας
της διαζευγµένης οικογένειας κρίνεται απαραίτητη για την κατάλληλη άσκηση του
επαγγέλµατος του ψυχολόγου, καθώς και κάθε ειδικού που ασκεί συµβουλευτικό έργο.
Η εξέλιξη της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της εξέλιξης της οικογένειας, έχει
οδηγήσει στην αλλαγή των οικογενειακών προβληµάτων και δυσλειτουργιών. Οι
αλλαγέςπου έχουν συντελεστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην µάκρο-σφαίρα της
κοινωνίας τοπικά (στην οικονοµία, στους κοινωνικο-νοµικούς θεσµούς, στην πολιτική,
κ.ά.) και σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν επηρεάσεικαι επηρεάζουν σηµαντικά και τοθεσµό
της οικογένειας (Naves & Cathala, 2000). Εποµένως, οι αλλαγέςαυτές έχουνένα ιδιαίτερο
ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς αποτελούν τη σύγχρονη µας πραγµατικότητα, την οποία θα
άξιζε να διερευνήσει κανείς σε ένα µίκρο-επίπεδο πώς αυτή επηρεάζει, βιώνεται και
αντιµετωπίζεται από τα άτοµα και στο επίπεδο της οικογένειας και ιδιαίτερα όταν αυτή
βρίσκεται σε κρίση, όπως στην περίπτωση του διαζυγίου.
Για αυτό, µεταξύ άλλων, το θέµα του διαζυγίου και οι κοινωνικό-ψυχολογικές του
επιπτώσεις στα µέλη της οικογένειας αποτέλεσε για µας µια ιδιαίτερη πρόκληση για την σε
βάθος µελέτη του µέσα από τη χρήση ποιοτικών µεθοδολογιών/µεθόδων έρευνας.
Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από τρία µέρη στα οποία εντάσσονται δώδεκα
(12) συνολικά κεφάλαια: το θεωρητικό µέρος (έξι κεφάλαια), το επιστηµολογικόµεθοδολογικό µέρος (ένα κεφάλαιο) και το µέρος µε τα αποτελέσµατα και τα
συµπεράσµατα της έρευνας (πέντε κεφάλαια). Πιο αναλυτικά, τα κεφάλαια της
διδακτορικής διατριβής έχουν ως ακολούθως:
Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό κεφάλαιο. Περιλαµβάνει όλες τις σηµαντικές
έννοιες που αφορούν τη µελέτη µας, οι οποίες εξετάζονται εκτενώς στα υπόλοιπα
κεφάλαια της διατριβής. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην έννοια του διαζυγίου, τους
ορισµούς, τα είδη, τα δηµογραφικά δεδοµένα, το νοµοθετικό πλαίσιο και το διαζύγιο µέσα
στο χρόνο (το διαζύγιο στην παραδοσιακή, πυρηνική και σύγχρονη-µετανεωτερική
οικογένεια). Είναι σηµαντικό το ότι εξετάζονται τα συγκεκριµένα ζητήµατα σε σχέση µε
την υπάρχουσα βιβλιογραφία, προκειµένου να κατανοηθούν καλύτερα οι πιο νέες
προοπτικές του φαινοµένου του διαζυγίουκαι επίσης να αναδειχθούν οι σύνθετες
διαστάσεις του σε ό,τι αφορά τις µεταβολές των οικογενειακών συστηµάτων στη σύγχρονη
εποχή.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αποτέλεσαν τη
βάση για την κατανόηση της διαδικασίας του διαζυγίου και των συνεπειών του.Πιο
συγκεκριµένα, εξετάζονται η θεωρητική συστηµική προσέγγιση της σχεσιακής
δεοντολογίας του Bosormenyi-Nagy, η θεωρητική συστηµική προσέγγιση του Bowen,
αυτή του Salvador Minuchin και επίσης το circumplex µοντέλο του Olson και
ηφαινοµενολογική προοπτική. Οι προσεγγίσεις αυτές παρουσιάζονται προκειµένου να
αναδειχθεί ότι κάθε φαινόµενο θα πρέπει να κατανοείται στο σύνολο του, να εξετάζεται το
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πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται έτσι ώστε να βρίσκει αυτό την έκφρασή του τόσο από
ιστορική όσο και από κοινωνικο-ψυχολογική άποψη.
Στο Κεφάλαιο 3 συζητείται ο οικογενειακό κύκλος ζωής της οικογένειας και οι
αποσταθεροποιητικοί παράγοντες που συνεπάγεται το διαζύγιο. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει
τα στάδια που κυριαρχούν εντός των οικογενειακών συστηµάτων, τα επακόλουθά τους και,
επίσης, τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που διαταράσσουν την οµαλή «κίνηση» τους
µέσα στο χρόνο.
Στο Κεφάλαιο 4 περιλαµβάνονται οι προσωπικοί, οι οικογενειακοί και οι κοινωνικοί
παράγοντες που συντελούν στην προσαρµογή των µελών µετά τη λήξη του γάµου.
Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται µε βάση την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία οι
επιπτώσεις του διαζυγίου σε ό,τι αφορά τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
διαστάσεις του σε επίπεδο οικογένειας, γονέων και παιδιών και οι επιδράσεις αυτού στη
σωµατο-κοινωνικό-συναισθηµατική τους προσαρµογή και λειτουργικότητα.
Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι προσωπικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί
προστατευτικοί παραγόντες στο πλαίσιο της κρίσιµης διαδικασίας του διαζυγίου, δηλαδή
οι παράγοντες που προωθούν την ψυχική ανθεκτικότητα και την προσαρµοστικότητα των
ατόµων µετά από µεταβατικά γεγονότα όπως είναι αυτό του διαζυγίου.
Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται, κατ’ αρχάς, µια γενική παρουσίαση της επιστηµολογικής
θεµελίωσης της ποιοτικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε στην διδακτορική έρευνα
και στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά ο ερευνητικός σχεδιασµός. Πιο συγκεκριµένα,
παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας, οι οποίοι διερευνόνται µέσα από τη χρήση
ποιοτικών µεθόδων έρευνας και συγκεκριµένα µέσα από το πρίσµα των αρχών της
συστηµικής και φαινοµενολογικής µεθοδολογίας. Περιγράφεται επίσης, το δείγµα της
έρευνας, που περιλαµβάνει δυο µητέρες και τα τέσσερα παιδιά τους προσχολικής και
σχολικής ηλικίας και δυο πατέρες από την Κρήτη, ο χωρο-χρόνος της έρευνας, και τέλος, η
διαδικασία και τα εργαλεία της έρευνας που περιλαµβάνουνβιογραφικές-αφηγηµατικές και
γενεογραµµατικές συνεντεύξεις, ηµι-δοµηµένες κλινικές συνεντεύξεις σχετικά µε την
οικογένεια και το διαζύγιο, προβολικά µέσα (µαντινάδες, ιχνογραφικά και µεταφορικά
έργα), καθώς και εθνογραφικές παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε ένα κριτικόαναστοχαστικό ηµερολόγιο που αφορούσε την κάθε συνάντηση µε τα υποκείµενα της
έρευνας ξεχωριστά. Ο συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων επιτρέπει σε κάποιο βαθµό,
την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας (την τριγωνοποίηση µε
τη διασταύρωση των πληροφοριών).
Αξίζει εδώ να αναφερθούµε στα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα της διδακτορικής
έρευνας που είναι τα ακόλουθα: (1) Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τη διαµόρφωση του εαυτού
των συµµετεχόντων; (2) Ποιες είναι οι σχέσεις, οι δυναµικές και οι αλληλεπιδράσεις που
αναπτύσσονται µεταξύ των µελών στο πλαίσιο του διαζυγίου; (3) Πώς η δοµή και η
λειτουργία της διαζευγµένης οικογένειας επηρεάζουν το επίπεδο συναισθηµατικής
ανεξαρτησίας των συµµετεχόντων και ολόκληρο το συναισθηµατικό σύστηµα της νέας
µορφής οικογένειας; (4) Πώς η διαγενεακή ιστορία επηρεάζει τη λειτουργία των
συµµετεχόντων µε τα υπόλοιπα µέλη των οικογενειών τους; (5) Τι αντιλήψεις, µύθοι,
προβολές, θέσεις και πρότυπα συµπεριφοράς και επικοινωνίας κυριαρχούν στις
διαζευγµένες οικογένειες των υποκειµένων της έρευνας; (6) Ποιοι παράγοντες και
διαδικασίες καθορίζουν τις διαφοροποιήσεις των υπό µελέτη ατόµων και την µοναδικότητα
του βιώµατος σε ό,τι αφορά το διαζύγιο;
Στα κεφάλαια 8, 9 και 10 παρουσιάζεται σε κάθε ένα από αυτά µια σύντοµη
εισαγωγή για το υπόβαθρο του κάθε υποκειµένου της έρευνας (δυο διαζευγµένες µητέρες,
δυο διαζευγµένοι πατέρες και τέσσερα παιδιά διαζευγµένων γονέων) και ακολουθούν τα
θέµατα που εντοπίστηκαν, ερµηνεύθηκαν και συζητήθηκαν στη διαδικασία της έρευνας µε
βάση τα ποιοτικά ερευνητικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν.
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Αυτό πραγµατοποιείται µέσα από µια δηµιουργική σύνθεση και σύγκριση θεµάτων που
αναδείχθηκαν µέσα από το πρίσµα του κάθε υποκειµένου της έρευνας σε ό,τι αφορά το
βίωµα πριν του διαζυγίου, κατά τη διάρκειά του και µετά από αυτό. Πιο συγκεκριµένα, στο
κάθε κεφάλαιο µελετώνται και αναλύονται οι οπτικές του βιώµατος του κάθε υποκειµένου
της έρευνας, οι σχέσεις, οι δυναµικές, οι τρόποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε τα
µέλη της οικογένειας, οι επιπτώσεις µέσα στο χρόνο σε επίπεδο συναισθηµάτων και
αντιλήψεων, οι µηχανισµοί άµυνας, οι επώδυνες, αλλά και οι θετικές διαστάσεις και τα
νοήµατα που αποδίδονται στο βίωµα του διαζυγίου προβάλλοντας παράλληλα τον τρόπο
θέασης του εαυτού και της ψυχοκοινωνικής τους ταυτότητας.
Στο κεφάλαιο 11 γίνεται η σύνοψη των αποτελεσµάτων της έρευνας και η
παρουσίαση των συµπερασµάτων της µε τη σχετική συζήτηση και αναστοχασµό για αυτά.
Πιο συγκεκριµένα, γίνεται η συγκριτική ανάλυση των υποκειµένων της έρευνας(µητέρες,
πατέρες και παιδιά) σε σχέση µε τιςεπιπτώσεις του διαζυγίου µε βάση τη θέση τους και
τους γενεογραµµατικούς τους άξονες(π.χ. επαναλαµβανόµενα µοτίβα, µηχανισµοί άµυνας,
τρόποι ρύθµισης και αυτορρύθµισης, µύθοι, τελετουργίες, τρίγωνα, κ.ά.) υπό το πρίσµα
του υποκειµενικού τους βιώµατος και της διάθλασής του. Αναδεικνύονται έτσι τα
επιµέρους δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η πολυπλοκότητα και η µοναδικότητα
του βιώµατος του κάθε συµµετέχοντα, τα οποία συνδιαµορφώνουν την ποιότητα της
προσαρµοστικότητας και της λειτουργικότητάς τους.
Στο Κεφάλαιο 12 παρατίθενται οι περιορισµοί της έρευνας σε σχέση µε ζητήµατα
που αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της, η κλινική της χρησιµότητα στη
θεραπευτική και συµβουλευτική πράξη και διατυπώνονται ορισµένες προτάσεις για τη
µελλοντική έρευνα σε ό,τι αφορά την εµπειρία του διαζυγίου.
Η διδακτορική διατριβή κλείνει µε τον επίλογο, τη βιβλιογραφία και εφτά (7)
παραρτήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν παραδείγµατα ελεύθερης, βιογραφικήςαφηγηµατικής, κλινικής και γενεογραµµατικής συνέντευξης, παράδειγµα ιχνογραφικού και
µεταφορικού έργου και ένα παράδειγµα ερευνητικού-αναστοχαστικού ηµερολογίου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες και την εκτίµησή
µου στους ακόλουθους ανθρώπους, µε τους οποίους το «ταξίδι» εκπόνησης της
διδακτορικής αυτής διατριβής δε θα ήταν εφικτό.
Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή µου Μάριο Α. Πουρκό, ο οποίος µε τη
σοφία, τη δηµιουργικότητα, τις ειλικρινείς ανατροφοδοτήσεις και στάσεις του και την
συνεχή ενθάρρυνση και βοήθειά του µε εξέλιξε ως προσωπικότητα και ως κριτική
ερευνήτρια-στοχάστρια. Το σχετικό σεµινάριο που παρακολούθησα στο πλαίσιο του
µεταπτυχιακού µου προγράµµατος στο Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστηµίου Κρήτης που πρόσφερε ο κ. Πουρκός και που αφορούσε τη συστηµική και
οικο-σωµατικο-βιωµατική προσέγγιση της οικογένειας στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών
και της σύγχρονης κρίσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο για τη διαµόρφωση του σκεπτικού της
διδακτορικής µου έρευνας, καθώς και για τον ποιοτικό τρόπο ανάλυσης και ερµηνείας των
ερευνητικών µου δεδοµένων. Ευχαριστώ επίσης τον κ. Πουρκό και για τη δυνατότητα που
µου έδωσε να χρησιµοποιήσω µια σειρά από µεθοδολογικά εργαλεία (βιογραφικέςαφηγηµατικές και κλινικές συνεντεύξεις, ιχνογραφικά και µεταφορικά έργα, κ.ά.) που
πρωτογενώς είχαν χρησιµοποιηθεί στο αναφερόµενο πιο πάνω σεµινάριο και για τα οποία
είχα εκπαιδευθεί και ευαισθητοποιηθεί στο πλαίσιο του σεµιναρίου αυτού, το οποίο πέρα
από θεωρητικό και ερευνητικό χαρακτήρα είχε και βιωµατικό-αναστοχαστικό που θεωρώ
ως πολύ σηµαντική διάσταση για τη δουλειά µε τον εαυτό και την προσωπική µας
ανάπτυξη και για αυτόν που θέλεις να ευαισθητοποιηθεί ουσιαστικά και κυρίως
ενσυναισθητικά για το βαθύτερο πνεύµα των ποιοτικών µεθόδων έρευνας.
Ευχαριστώ επίσης τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιώργο Τσιώλη για τις χρήσιµες
γνώσεις που µου πρόσφερε από τη συµµετοχή µου σε ένα σεµινάριο που έκανεστο Τµήµα
Κοινωνιολογίας σχετικά µε τις ποιοτικές και βιογραφικές µεθόδους έρευνας, καθώς επίσης
και την Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Μαρία Μαρκοδηµητράκη για τις επισυµάνσεις και
φιλολογικές της διορθώσεις συµβάλλοντας στη βελτίωση της διδακτορικής µου εργασίας.
Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα την ειδική παιδαγωγό-ψυχολόγο και φίλη Μαρία
Γεωργιάδη και την ειδική βοηθό στην εκπαίδευση και φίλη Μαλαµατένια Λάσκαρη για τη
διαµεσολάβησή τους στη διευκόλυνση της εύρεσης και επικοινωνίας µε τα υπό µελέτη
υποκείµενα της έρευνάς µου.
Επιπλέον, ευχαριστώ την κοινωνιολόγο και φίλη Μάρθα Τζεδάκη για την πολύτιµη
της βοήθεια.
Ευχαριστώ επίσης τον υποψήφιο διδάκτορα, µαθηµατικό και φίλο Κωνσταντίνο
Ζερβουδάκη για τη βοήθειά του σε ό,τι αφορά την ψηφιακή επιµέλεια µέρους της
εργασίας.
Τέλος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους συµµετέχοντες που
µοιράστηκαν τις πιο οικείες σκέψεις τους και που βρήκαν το θάρρος και τη δύναµη να
ανακαλέσουν τις εµπειρίες τους, οι οποίες άνοιξαν νέες προοπτικές σε άλλους ανθρώπους
που ίσως δεν έχουν την άνεση να εκφράσουν τις δικές τους. Είµαι ευγνώµων που γνώρισα
και άκουσα τις ιστορίες τους. Χωρίς τη δική τους συνεισφορά η παρούσα διατριβή δε θα
ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί.
Η συγγραφή αυτής της εργασίας αποτέλεσε µια πρωτόγνωρη και ταυτόχρονα
επίµονη προσπάθεια. Εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου σε όλα τα αγαπηµένα άτοµα της
ζωής µου, που «αποδέχθηκαν» και στήριξαν µε ευαισθησία και επιµονή κάθε προσπάθειά
µου για εξέλιξη και δηµιουργία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ: ΕΝΝΟΙΑ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΙΤΙΑ,
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1.1. Διαζύγιο: Ορισµοί, είδη, δηµογραφικά δεδοµένα, νοµοθετικό πλαίσιο και κοινωνικόιστορικές διαστάσεις
1.1.1. Εισαγωγή
Από τον 19ο αιώνα υπάρχει µια συνεχής ανησυχία για την λειτουργία της οικογένειας.
Ήδη από το 1871, ο κοινωνιολόγος LePlay είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την
οικογένεια: το οικογενειακό σύστηµα, την µορφή της, την ιδανική µορφή της, τους ρόλους
της και την µετάδοση των αξιών και των παραδόσεών της. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε και ο
Durkheim, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για µια νέα µορφή οικογένειας, τη συζυγική
οικογένεια, στην οποία µια σχεσιακή και συναισθηµατική αποχώρηση µπορεί να
δηµιουργήσει περισσότερη ανοµία.
Το ίδιο συµβαίνει και αφορά εξελικτικά τους ρόλους της µητέρας, του πατέρα και του
παιδιού. Κάθε µέλος επηρεάζεται από τις αλλαγές στην σύγχρονη οικογένεια. Η θέση, ο
ρόλος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της µητέρας και του πατέρα επαναπροσδιορίζονται
λόγω των αλλαγών στις σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, στη σύγχρονη
εποχή, η άφιξη ενός παιδιού είναι επιλογή, ενώ παλαιότερα ήταν σχεδόν «υποχρέωσηπροορισµός» για το ζευγάρι (Castelain-Meunier, 1998). Σήµερα, φαίνεται ότι η κατηγορία
των µονογονεϊκών γονέων να είναι σχεδόν η κυρίαρχη (Κογκίδου, 1995).
Οι κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών επέφεραν σηµαντικές αλλαγές
γενικότερα στην οικογένεια ως βασικό κοινωνικό θεσµό και ειδικότερα στη δοµή και
λειτουργία της, οι οποίες εµφανίζονται µε πολλές και διαφορετικές µορφές. Η ελληνική
οικογένεια υπέστη πολλές και σηµαντικές αλλαγές από την µετάβασή της από την
παραδοσιακή µορφή της στην πυρηνική και έπειτα στη µονογονεϊκή/διαζευγµένη οικογένεια.
Η ελληνική λοιπόν οικογένεια έχει αλλάξει τόσο ως προς τη δοµή όσο και ως προς τη
λειτουργία της προκειµένου να µπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των µελών της
και της κοινωνίας (Γεώργας, 2005).
1.2.1. Έννοια, είδη, δηµογραφικά δεδοµένα και νοµοθετικό πλαίσιο του διαζυγίου
Η επίδραση του διαζυγίου στους γονείς και στα παιδιά αποτέλεσε σηµαντικό θέµα της
ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστηµών από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1970,
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του φαινοµένου, αλλά και της επίδρασης του στους γονείς και
στα παιδιά. Ο αριθµός των διαζυγίων και η συµµετοχή των ατόµων σε µονογονεϊκές
οικογένειες ολοένα και γίνεται µεγαλύτερος σε όλα τα κοινωνικό-οικονοµικά στρώµατα.
Το διαζύγιο, ως κοινωνικό φαινόµενο, γίνεται ολοένα και πιο αισθητό. Αν και είναι
γενικά αποδεκτό ότι το διαζύγιο αποτελεί µια οδυνηρή δοκιµασία για τους εµπλεκόµενους,
είναι δύσκολο να εξαχθούν ακριβή συµπεράσµατα για τη σχέση αυτής της εµπειρίας µε τις
ψυχολογικές - κοινωνικές - οικονοµικές δυσκολίες. Η µελέτη της εµπειρίας του διαζυγίου
είναι, στην πραγµατικότητα, ιδιαίτερα πολύπλοκη, διότι είναι δύσκολο να αποµονωθούν οι
εµπλεκόµενοι παράγοντες και να καθοριστεί ο χρόνος αξιολόγησης των επιπτώσεών τους. Σε
µια αξιολόγηση αµέσως µετά το διαζύγιο, συνήθως εµφανίζονται σηµαντικές διαταραχές στα
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παιδιά και στους γονείς, ενώ µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα πολλές φορές οι σχέσεις
παρουσιάζουν σταθεροποίηση και ειρήνευση.
Η αστάθεια των ζευγαριών σήµερα αφορά όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα, διαφορετικών
γενεών, διαφορετικών κουλτούρων, ιδιαίτερα των ανεπτυγµένων χωρών. Ο αντίκτυπός της
ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε τις αξίες, τα πρότυπα και γενικά το κοινωνικό πλαίσιο.
Το πλαίσιο της σύγχρονης ζωής δεν µπορεί παρά να είναι παρόν (µετα-νεωτερικό
όπως συχνά αποκαλείται), στο οποίο επήλθαν το τέλος και η κατάρρευση των ιδεολογιών,
αρχίζει και το πρόβληµα της ταυτότητας του σηµερινού ανθρώπου, αφού κυριαρχεί η
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η εµφάνιση των καινούργιων ασθενειών, ο κίνδυνος
πλανητικού οικολογικού αφανισµού, η παγκοσµιοποίηση, η κατάργηση συνόρων, ο
καταναλωτισµός, ο «Μακ Κόσµος», η πολιτισµική οµογενοποίηση και ο τεχνο-µεσσιανισµός.
Ο µετανεωτερικός τύπος ανθρώπου έχει αρχίσει να µην πιστεύει σε τίποτα, αµφισβητεί άλογα
τα πάντα, είναι απελπισµένος. Ένα ιδιαίτερο, επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ζει µέσα σε
συστήµατα, όπου ο άνθρωπος ενεργεί µέσω απρόσωπων µηχανισµών µε βάση αυστηρά
τυποποιηµένες λειτουργίες (Παραδείσης, 2010). Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την
οικονοµική κρίση, προκάλεσαν την αµφισβήτηση των πάντων· των παραδοσιακών αξιών, των
δοκιµασµένων σε αντοχή και χρόνο, αλλά και των διαφόρων θεσµών, όπως είναι αυτός της
οικογένειας.
Η αύξηση των διαζυγίων, των συγκρούσεων στα ζευγάρια και οι διαπληκτισµοί
επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσύνθεση των γονέων και των παιδιών και η κάθε λέξη ή φράση
µπορεί να µείνει ανεξίτηλη στη µνήµη τους και να έχει ολέθρια αποτελέσµατα για τα παιδιά,
τα οποία ενδεχοµένως αργότερα να εξωτερικεύσουν το θυµό τουςµε επιθετικότητα,
µαθησιακές δυσκολίες, κατάθλιψη και αντικοινωνική συµπεριφορά.
Από τις αρχές του 1960, σε διεθνές επίπεδο, µεγάλο µέρος της έρευνας που έχει
διεξαχθεί αφορά στις επιπτώσεις του κλονισµού των συζυγικών σχέσεων. Κατά τα έτη 1950
και 1960, ο κρίσιµος ρόλος της µητέρας στην ευηµερία των παιδιών ήταν η επικρατούσα
αντίληψη στην βιβλιογραφία και αυτή έχει συνδεθεί µε τις αλλαγές στο νοµικό και πολιτικό
σκηνικό. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αλλά κυρίως στη δεκαετία του 1980, µια
αλλαγή επήλθε, αφού αποδόθηκε µεγαλύτερη σηµασία στο ρόλο του πατέρα ως µέσο της
παιδικής ευηµερίας. Επίσης, δόθηκε έµφαση στη συναινετική κοινή γονεϊκή µέριµνα µετά το
διαζύγιο και τη συµφωνία και όχι στις συγκρούσεις µεταξύ των γονέων. Παράλληλα, την ίδια
δεκαετία, το 1970, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι υπερασπίζονται το πρότυπο του
διαζυγίου ως τρόπο επίλυσης προβληµάτων και υποστηρίζουν, ότι το διαζύγιο έχει λιγότερο
αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση µε µια συνεχή γονεϊκή διαµάχη, η οποία δεν καταλήγει σε
χωρισµό (Martin, 2007).
Ωστόσο, και στις διαζευγµένες οικογένειες υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Συνήθως
τα µέλη βιώνουν µια συγκρουσιακή κατάσταση προ-διαζυγίου, αλλά και µια νέα κατάσταση
µετα-διαζυγίου, αφού η οικογενειακή οργάνωση αλλάζει και στην κατάσταση αυτή τα µέλη
της οικογένειας και ειδικά τα παιδιά, θα πρέπει να προσαρµοστούν. Η διακοπή της φυσικής
και συναισθηµατικής οικογενειακής ενότητας αποτελεί πηγή ψυχικών τραυµάτων για το
παιδί, µε επιπτώσεις στην ανάπτυξή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά
προσπαθούν να αυτοπροστατευθούν από αυτόν τον τραυµατισµό και συχνά αναπτύσσουν
δυσλειτουργικές αντιδράσεις. Όµως, τόσο οι αντιδράσεις των παιδιών, όσο και των γονέων,
συσχετίζονται µε πλήθος κοινωνικών, οικογενειακών και ατοµικών παραµέτρων.

20

1.2.1.1. Η έννοια του «διαζυγίου»
Πολλές µελέτες επικεντρώνονται στις µονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες µπορούν να
προκληθούν από ένα διαζύγιο, θάνατο, το γεγονός ότι ο γονέας δεν έχει ποτέ παντρευτεί, κτλ.
Η οµάδα των χωρισµένων και διαζευγµένων αποτελεί περίπου το 60% όλων των
µονογονεϊκών οικογενειών. Αυτές οι δύο οµάδες αντικατοπτρίζουν την αυξητική τάση που
παρουσιάζουν τα διαζύγια και οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η κάθε µία από τις δύο αυτές κατηγορίες αναµένεται να
παρουσιάσει ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στο µέλλον (Σπύρου κ.ά., 2007). Ωστόσο, είναι καλά
τεκµηριωµένο, ότι τα παιδιά διαζευγµένων γονέων, στα οποία αναφέρεται και η παρούσα
µελέτη, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που ανήκουν σε άλλου είδους
µονογονεϊκών νοικοκυριών (Demo & Acock, 1988).
Πριν γίνει εκτενής ανάλυση του θέµατος, είναι χρήσιµο να γίνει µια σύντοµη αναφορά
στον όρο «διαζύγιο», γιατί η διαφορετική χρήση της έννοιας «οικογενειακή δοµή», από αυτή
που θα χρησιµοποιηθεί στη παρούσα εργασία, µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά
αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µε την Γιαννακοπούλου:
[…] ο γάµος είναι δυνατό να περιέλθει, από διάφορους λόγους σε κρίση. Όταν η κρίση
κορυφώνεται, ακολουθεί η λύση του γάµου µε δικαστική απόφαση, το ονοµαζόµενο διαζύγιο
(1992: 5).

Για την Νικολοπούλου-Ζάχου ο όρος διαζύγιο αφορά:
[…] τη λύση της έγγαµης σχέσης, µε δικαστική απόφαση. Το διαζύγιο είναι η παύση της
έγγαµης συµβίωσης των συζύγων και παιδιών, το κλείσιµο µιας πορείας ταραγµένων
συζυγικών σχέσεων, το τέλος µιας κρίσης µέσα στην οικογένεια(2003: 1).

Σύµφωνα µε την Kατάκη και τις συνεργάτες της, το διαζύγιο:
[…] νοµιµοποιεί την ασυµφωνία, καταλήγει στην απελευθέρωση από την ατµόσφαιρα
διαµάχης και σε ένα νέο καθεστώς για τα παιδιά (Κατάκη, Κατσιαδάκη & Παπαιώνου, 2009:
20).

Από τους παραπάνω ορισµούς αναδεικνύεται και γίνεται κατανοητή η ουσία του
διαζυγίου, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την οικογένεια που προκύπτει µετά
από το διαζύγιο σε σχέση µε τις άλλες µονογονεϊκές οικογένειες, όπως η οικογένεια µετά από
θάνατο, η οικογένεια της άγαµης µητέρας κ.τ.λ.
1.2.1.2. Είδη διαζυγίου
Η απόφαση για τον τερµατισµό µιας σχέσης µπορεί να είναι τραυµατική, χαοτική και
γεµάτη µε αντιφατικές συγκινήσεις. Υπάρχουν, επίσης, συγκεκριµένα συναισθήµατα,
συµπεριφορές και η δυναµική, που συνδέεται µε το αν κάποιος είναι στο ρόλο του εντολέα ή
του παραλήπτη της απόφασης για τη διάλυση του γάµου. Σε κάθε περίπτωση, το διαζύγιο
είναι µια διαδικασία, η οποία αποτελείται από στάδια, η σειρά των οποίων δεν βιώνεταιτο
ίδιο από όλα τα άτοµα και δεν είναι ίδια η έντασή τους σε κάθε χρονική φάση και σε κάθε
άτοµο κατά περίπτωση. Για παράδειγµα, συνήθως, αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία του
διαζυγίου βιώνει φόβο, ανακούφιση, απόσταση, ανυποµονησία, δυσαρέσκεια, αµφιβολία και
ενοχή. Αντίστοιχα, όταν ένα άτοµο είναι δέκτης της απόφασης του συντρόφου του, συνήθως,
µπορεί να αισθάνεται σοκ, προδοσία, απώλεια του ελέγχου, θυµατοποίηση, µειωµένη
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αυτοεκτίµηση, ανασφάλεια, θυµό κ.ά. Επιγραµµατικά, τα στάδια και οι συναισθηµατικές
αντιδράσεις που απορρέουν από αυτά είναι τα εξής σύµφωνα µε την Χατζηχρήστου (1999:
98-99):
Συναισθηµατικό διαζύγιο
1.Απογοήτευση του ενός συντρόφου (συνήθως 1-2 έτη πριν τη νοµική διαδικασία)
• Συναισθήµατα δυσαρέσκειας, έλλειψη εµπιστοσύνης.
• Υπαρκτά, αλλά µη συνειδητά προβλήµατα.
• Απόσταση και έλλειψη αµοιβαιότητας.
• Εξέταση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του διαζυγίου.
• Ανάπτυξη στρατηγικής για το χωρισµό.
• Συναισθήµατα φόβου – άρνησης – άγχους – ενοχής – αγάπης – θυµού –
κατάθλιψης – θλίψης.
2. Έκφραση δυσαρέσκειας(8-12 µήνες πριν από την νοµική διαδικασία)
• Έκφραση δυσαρέσκειας στο σύντροφο.
• Οικογενειακοί σύµβουλοι.
• Μήνας του µέλιτος.
• Συναισθήµατα ανακούφισης – έντασης – ενοχής – άγχους – αµφιβολίας και
θλίψης.
3. Απόφαση διαζυγίου(6-12 µήνες πριν από τη νοµική διαδικασία)
• Δηµιουργία συναισθηµατικής απόστασης.
• Άρνηση, κατάθλιψη, απόρριψη, χαµηλή αυτοεκτίµηση, θυµός.
• Οργή, αγανάκτηση, θλίψη, ενοχή, άγχος για την οικογένεια – το µέλλον.
Νοµικό διαζύγιο
Έναρξη της νοµικής διαδικασίας
• Φυσικός χωρισµός.
• Συναισθηµατικός χωρισµός.
• Επαναπροσδιορισµός.
Διαζύγιο από τον κοινό γονεϊκό ρόλο και οικονοµικό διαζύγιο
• Νοµικές συµβουλές και διαδικασίες για τα παιδιά – το σπίτι – ταπεριουσιακά, κ.ά.
Διαζύγιο από την κοινότητα
• Επιλογή και αποµάκρυνση κάποιων φίλων και αποµάκρυνση των οικογενειών.
• Πόνος ψυχικού τραυµατισµού, πανικός, φόβος, ντροπή, ενοχή, κ.ά.
ü

Προοδευτική αποδοχή(κατά τη διάρκεια της νοµικής διαδικασίας ή και µετά)

• Σωµατική και συναισθηµατική προσαρµογή.
• Αποδοχή ότι ο γάµος δεν ήταν ευτυχής.
• Επανάκτηση της αίσθησης δύναµης και ελέγχου.
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•
•
•
•
ü

Δηµιουργία ενός σχεδίου για το µέλλον.
Δηµιουργία µιας νέας ταυτότητας.
Ανακάλυψη νέων ταλέντων και πόρων.
Ελπίδα για µια νέα ζωή.
Νέα ξεκινήµατα (τέσσερα χρόνια περίπου µετά την ολοκλήρωση της νοµικής
διαδικασίας)

• Συγχώρεση, νέα άποψη, νέοι ρόλοι.
• Διορατικότητα, αποδοχή.
Το διαζύγιο είναι µια συναισθηµατική και νοµική κατάσταση, η οποία βιώνεται µε
διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς ανθρώπους. Ενώ ένα ορισµένο ποσοστό ατόµων
περνούν σχεδόν όλες τις παραπάνω συναισθηµατικές καταστάσεις, κάποια από αυτά τις
ξεπερνούν γρηγορότερα και πιο ανώδυνα, χρησιµοποιώντας περισσότερες δεξιότητες. Είναι
σηµαντικό να αναφερθεί, ότι όλα τα παραπάνω συναισθηµατικά στάδια είναι φυσιολογικά.
Ωστόσο, το ευρύ φάσµα των συναισθηµατικών καταστάσεων, που πολλοί άνθρωποι βιώνουν
κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας διαζυγίου, µπορεί να µειώσει την ικανότητά τους να
σκέφτονται «καθαρά», να επηρεάσει την κρίση τους και την ορθολογική λήψη αποφάσεων. Η
δυσκολία του διαζυγίου δεν έγκειται µόνο στο ότι επιφέρει µια σειρά από συναισθήµατα,
αλλά επίσης, αλλαγή του τρόπου ζωής και των οικονοµικών επιβαρύνσεων, που δηµιουργούν
πρόσθετες ψυχολογικές και πρακτικές πιέσεις (Tesler&Tompson, 2001).
1.2.1.3. Δηµογραφικά στοιχεία του διαζυγίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει αλλαγές στον τρόπο ζωής και µια προοδευτική
εξίσωση µε τις νέες τάσεις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο. Σύµφωνα µε τα διεθνή
στατιστικά στοιχεία, τα διαζύγια αυξάνονται κάθε χρόνο και το ποσοστό των διαλυµένων
γάµων έχει φτάσει, ανάλογα µε τη χώρα, περίπου στο 50 -70 %. Η Ελλάδα το 2003, σε σχέση
µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, παρουσίασε το µικρότερο δείκτη αύξησης(1,0) µετά
την Ιταλία και την Ιρλανδία. Όµως, σύµφωνα µε πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat,
στη χώρα µας τα διαζύγια έφτασαν το 2008 τα 13.163, τη στιγµή που 10 χρόνια πριν ήταν
7.806. Παρατηρείται, εποµένως, ότι στην Ελλάδα τα διαζύγια αυξάνονται µε γεωµετρική
πρόοδο µε αποτέλεσµα τα τελευταία δέκα χρόνια να έχουν διπλασιαστεί (Eurostat, 2008,
όπως αναφέρεται στο Folle-Αλέπη, 2010).
Σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του OECD (2018), το 2016 ο µέσος
όρος των χωρών της Ευρώπης αγγίζει το 2 τοις χιλίοις. Η Ελλάδα παρουσιάζει 1 διαζύγιο ανά
1.000 άτοµα ενώ η Κύπρος 2,3 διαζύγια. Από τις χώρες της Ευρώπης, το 2016 την πρώτη
θέση κατέχει η Λιθουανία µε 3,1 διαζύγια ανά 1.000 άτοµα και ακολουθούν η Δανία µε 3
διαζύγια ανά 1.000 άτοµα, η Εσθονία και η Φιλανδία µε 2,5 διαζύγια ανά 1.000 άτοµα. Τα
χαµηλότερα ποσοστά εµφανίζονται στην Ιρλανδία (0,7 διαζύγια ανά 1.000 άτοµα) και στην
Μάλτα (0,8 διαζύγια ανά 1.000 άτοµα).
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Πίνακας 1. Ποσοστά διαζυγίων ανά 1000 άτοµα, τα έτη 1970, 1995 και 2016
Χώρα
1970
1995
2016
Ρωσία

4,7

Ηνωµένες Πολιτείες

3,5

4,4

3,2

Λάτβια

4,6

3,1

3,1

Λιθουανία

2,2

2,8

3,1

Δανία

1,9

2,5

3,0

Κόστα Ρίκα

2,7

Εσθονία

3,2

5,2

2,5

Φιλανδία

1,3

2,7

2,5

Τσέχικη
Δηµοκρατία

2,2

3,0

2,4

Σουηδία

1,6

2,6

2,4

Κύπρος

0,2

1,2

2,3

Πορτογαλία

0,1

1,2

2,2

Βέλγιο

0,7

3,5

2,1

Κορέα

0,4

1,5

2,1

Λουξεµβούργο

0,6

1,8

2,1

0,8

2,1

Ισπανία
Μέσος όρος του
ΟΟΣΑ 29

1,4

2,3

2,1

Γερµανία

1,3

2,1

2,0

Ουγγαρία

2,2

2,4

2,0

Ολλανδία

0,8

2,2

2,0

Ελβετία

1,0

2,2

2,0

Μέσος όρος της
Ε.Ε.
Αυστραλία

2,0
1,0

2,8

Μέσος όρος του
ΟΟΣΑ

1,9
1,9

Γαλλία

2,1

1,9

Νορβηγία

0,9

2,4

1,9

Αυστρία

1,4

2,3

1,8

Ηνωµένο Βασίλειο

1,0

2,9

1,8
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Κίνα

1,8

Ιαπωνία

0,9

1,6

1,7

Ισραήλ

0,8

1,6

1,7

Νέα Ζηλανδία

1,1

2,6

1,7

Πολωνία

1,1

1,0

1,7

Δηµοκρατία της
Σλοβακίας

0,8

1,7

1,7

Κροατία

1,2

0,9

1,7

Ισλανδία

1,2

1,8

1,6

0,5

1,6

Ιταλία
Τουρκία

1,6

Βουλγαρία

1,2

1,3

1,5

Ρουµανία

0,4

1,5

1,5

Σλοβενία

1,1

0,8

1,2

Ελλάδα

0,4

1,0

1,0

Μεξικό

0,6

0,4

1,0

Mάλτα

0,8

Iρλανδία

0,7

Χιλίη

0,5

0,1

(Πηγή: OECD, 2018)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (2018), για τα έτη 2007 – 2016, σε ότι αφορά τη
χρονική διάρκεια του γάµου από λιγότερο από ένα χρόνο µέχρι τρία χρόνια και του αριθµού
των διαζυγίων καθίσταται φανερό ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των διαζυγίων σηµειώνεται στα
τρία χρόνια γάµου ενώ ο µικρότερος στους γάµους µε χρονική διάρκεια λιγότερο από ένα
χρόνο. Παράλληλα, ο αριθµός των διαζυγίων σε γάµους µε διάρκεια λιγότερη ή ίση του ενός
έτους παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά από τον αριθµό των διαζυγίων µε διάρκεια δυο ή και
τριών ετών.
Στην Ελλάδα µια πρώτη µεγάλη αύξηση του αριθµού των διαζυγίων σηµειώνεται το
1980, µε την εφαρµογή του Ν.868/1979, που αφορά το «αυτόµατο διαζύγιο». Η επόµενη
µεγάλη αύξηση του αριθµού των διαζυγίων παρατηρείται το 1984, µε την ψήφιση του «Νέου
Οικογενειακού Δικαίου» και τη δυνατότητα έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Ελλάδα σταθερή αύξηση της
συχνότητας των διαζυγίων (Κοτζαµάνης, 1997, όπως αναφέρεται στο Folle-Αλέπη, 2010).
Αυτό το γεγονός καταδεικνύει, ότι το φαινόµενο του διαζυγίου αποτελεί µια πραγµατικότητα,
που γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή στατιστικά, αλλά και κοινωνικά (Κογκίδου,
1995).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (2018) (βλ. πίνακα 2 και
διάγραµµα 1), τα διαζύγια το 1980 ήταν 6.684 και το 2006 έφτασαν τον αριθµό 13.218.
Αντιστοίχως, το 1980 ο αριθµός των παιδιών από διαζευγµένους γονείς ήταν 3.744, ενώ το
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2006 ο αριθµός των παιδιών και των εφήβων που βίωσαν τη µετάβαση από τη πυρηνική
οικογένεια στη µονογονεϊκή τετραπλασιάστηκε φτάνοντας τις 13.847 (Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία, βλ. Πίνακα 2). Ωστόσο, πρόκειται για αύξηση µεγαλύτερη από αυτήν που
φαίνεται, δεδοµένης της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
Πίνακας 2. Γάµοι - διαζύγια και αριθµός παιδιών διαζευγµένων γονέων
στην Ελλάδα τα έτη 1971- 2006.
(1971-2006) Αριθµός
ΕΤΟΣ
γάµων
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

73.350
60.144
73.762
68.059
76.452
63.540
76.228
72.523
79.023
62.352
71.178
67.784
71.143
54.793
63.709
58.091
66.166
47.873
61.884
59.052
65.568
48.631
62.195
56.813
63.987
45.408
60.535
55.489
61.165
48.880
58.491
57.872
61.081
51.377
61.043
57.802

Γάµοι επί
1000
κατοίκων

Αριθµός
διαζυγίων

Διαζύγια σε
1000 γάµους

Αριθµός
παιδιών

8,3
6,8
8,3
7,6
8,5
6,9
8,2
7,7
8,3
6,5
7,3
6,9
7,2
5,5
6,4
5,8
6,6
4,8
6,1
5,8
6,4
4,7
5,9
5,4
6,0
4,2
5,6
5,1
5,6
4,5
5,3
5,3
5,5
4,6
5,5
5,2

3.675
3.395
4.075
3.631
3.726
3.768
4.517
4.322
4.716
6.684
6.349
5.558
5.907
8.672
7.568
8.939
8.830
8.335
6.360
6.037
6.351
6.156
7.725
7.675
10.995
9.360
9.422
7.814
9.629
11.039
11.184
11.080
12.033
12.307
13.494
13.218

50,1
56,4
55,2
53,4
48,7
59,3
59,3
59,6
59,7
107,2
89,2
82,0
83,0
158,3
118,8
153,9
133,5
174,1
102,8
102,2
96,9
126,6
124,2
135,1
171,8
206,1
155,6
140,8
157,4
225,8
191,2
191,5
197,0
239,5
221,1
228,7

1.776
1.712
2.278
1.980
1.772
1.724
2.061
2.290
2.931
3.744
1.724
2.623
2.445
5.837
6.203
7.865
7.442
6.342
5.494
5.351
5.955
5.564
7.022
7.230
10.520
9.487
9.270
7.660
9.526
11.198
11.336
11.226
11.510
12.503
14.024
13.847

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018)
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4,000
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Έτος

Διάγραµµα 1. Διαζύγια 1971 – 2006 στην Ελλάδα
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018)

Σύµφωνα µε έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, κατά τη
δεκαετία του 1980 το ποσοστό των διαζυγίων ήταν µόλις 1 στους 10 γάµους, ενώ στις µέρες
µας έχουν φτάσει να χωρίζουν 1 στα 4 ζευγάρια. Ο δείκτης διαζυγίων, από 8% επί των γάµων
το 1980, έφτασε το 24% το 2005. Δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε,σχεδόν ένας στους τέσσερις
γάµους καταλήγει σε διαζύγιο. Πιο συγκεκριµένα, τα διαζύγια το 2005 έφτασαν τα 13.500, µε
τα περισσότερα να αφορούν ζευγάρια της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης. Το 2004 τα
διαζύγια στην Ελλάδα ήταν πάνω από 12.000. Την περίοδο 2000-2003 κυµάνθηκαν κοντά
στις 11.000, το 1999 εκδόθηκαν περίπου 9.500, ενώ το 1998 περίπου 8.000(Ινστιτούτου
Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, όπως αναφέρεται στο Σάλτου & Καραγιώργου, 2011).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (2018) (βλ. πίνακα 3), καθίσταται φανερό, ότι ο
συνολικός αριθµός των διαζυγίων στην Ευρώπη των 28, τα έτη 2007 - 2015 παρουσιάζεται
σταθερά αυξηµένος µε µικρές αυξοµειώσεις.
Έτος

Πίνακας 3. Αριθµός Διαζυγίων στην Ευρώπη των 28 τα έτη 2007-2015.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Σύνολο
διαζυγίων

1.034.800

1.019.104

974.575

986.247

:

:

942.744

932.014

2015
946.457

(Πηγή: Eurostat, 2018)

Τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (βλ. πίνακα 4 και
διάγραµµα 2) για τα διαζύγια στη χώρα µας από το 1992 µέχρι και το 2016, είναι ικανά να
δώσουν την εικόνα της κοινωνίας και των τάσεων που παρατηρούνται σε αυτή µε το πέρασµα
των ετών. Για τα διαζύγια εκείνο που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, είναι ότιο αριθµός τους
αυξήθηκε (µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία). Παρατηρείται ότι τα έτη 2006 και 2016 την
πρωτιά διατηρούν τα συναινετικά διαζύγια και στο µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων ο
γάµος λύνεται µετά τα 10 έτη (βλ. διαγράµµατα 3 & 4).Παράλληλα, ο αριθµός των
διαζυγίωνσε γάµους µε διάρκεια λιγότερη ή ίση του ενός έτους παρουσιάζουν σηµαντική
διαφορά από τον αριθµό των διαζυγίων µε διάρκεια δυο ή και τριών ετών.
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Πίνακας 4. Διαζύγια στην Ελλάδα τα έτη 1992 – 2016

α) Τύπος διαζυγίου:
1.
Συναινετικό
2.
Κατ’ αντιδικία
2.1 Ισχυρός
κλονισµός
2.2Τετραετής/Δ
ιετής διάσταση
2.3 Λοιπά (µοιχεία
έως 2001,
αφάνεια κ.λ.π)
&Αγνωστα1
3.
Δεν δηλώθηκε
β) Υπαιτιότητα:
Του άντρα
Της γυναίκας
Και των δύο
γ) Διάρκεια λυθέντος
γάµου:
Μέχρι και 2 έτη
2 – 5 έτη
5 – 10 έτη
10+ έτη
Δεν δηλώθηκε η
διάρκεια γάµου
Σύνολο
Αναλογία διαζυγίων ανά
1.000 κατοίκους

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

4.768
1.283

6.283
1.300

6.230
1.298

8.077
2.687

6.740
2.561

7.076
2.226

6.264
1.502

7.877
1.654

7.947
3.250

682

559

600

909

754

751

510

502

704

597

739

693

1.775

1.802

1.475

978

1.148

2.527

4

2

5

3

5

0

14

4

19

105

142

147

231

59

120

48

98

112

171
225
5.760

198
188
7.339

186
162
7.327

310
287
10.398

241
244
8.875

268
258
8.896

236
192
7.386

204
161
9.264

292
235
10.782

66
1.187
1.614
2.972

67
1.595
1.984
3.832

70
1.482
2.062
3.706

74
2.036
2.806
5.708

173
1.604
2.568
5.014

106
1.689
2.406
4.901

82
1.361
2.237
3.960

88
1.742
2.665
4.908

88
1.745
3.105
6.226

317

247

355

371

1

320

174

226

145

6.156

7.725

7.675

10.995

9.360

9.422

7.814

9.629

11.309

0,6

0,7

0,7

1,0

0,9

0,9

0,7

0,9

1,0
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α) Τύπος διαζυγίου:
1.
Συναινετικό
2.
Κατ’αντιδικία
2.1 Ισχυρός
κλονισµός
2.2
Τετραετής/Διετ
ής διάσταση
2.3 Λοιπά (µοιχεία
έως 2001,
αφάνεια κλπ)
&Αγνωστα1
3.
Δεν δηλώθηκε
β) Υπαιτιότητα:
Του άντρα
Της γυναίκας
Και των δύο
γ) Διάρκεια λυθέντος
γάµου:
Μέχρι και 2 έτη
2 – 5 έτη
5 – 10 έτη
10+ έτη
Δεν δηλώθηκε η
διάρκεια γάµου
Σύνολο
Αναλογία διαζυγίων
ανά 1.000 κατοίκους

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7.601
3.524

7.641
3.381

8.249
3.744

8.276
3.988

9.575
3.879

9.436
3.758

8.671
4.262

9.118
3.999

830

719

1.404

1.551

1.472

1.348

1.502

1.404

2.691

2.662

2.340

2.437

2.407

2.410

2.760

2.595

3

0

0

0

0

0

0

0

59

58

40

43

40

24

61

46

353
261
10.570

306
221
10.553

620
468
10.945

644
509
11.154

607
497
12.390

552
467
12.199

710
484
11.800

679
461
12.023

64
1.866
2.732
6.428

38
1.715
2.899
6.205

42
1.951
3.134
6.724

45
1.798
3.166
7.102

40
2.151
3.270
7.803

69
1.979
3.260
7.576

71
1.962
2.888
7.717

66
2.015
3.052
7.749

94

223

182

196

230

334

356

281

11.184

11.080

12.033

12.307

13.494

13.218

12.994

13.163

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2
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α) Τύπος διαζυγίου:
1.
Συναινετικό
2.
Κατ’ αντιδικία
2.1 Ισχυρός
κλονισµός
2.2
Τετραετής/Διετ
ής διάσταση
2.3 Λοιπά (µοιχεία
έως 2001,
αφάνεια κλπ)
&Αγνωστα1
3.
Δεν δηλώθηκε
β) Υπαιτιότητα:
Του άντρα
Της γυναίκας
Και των δύο 3
γ) Διάρκεια λυθέντος
γάµου:
Μέχρι και 2 έτη
2 – 5 έτη
5 – 10 έτη
10+ έτη
Δεν δηλώθηκε η
διάρκεια γάµου
Σύνολο
Αναλογία διαζυγίων
ανά 1.000 κατοίκους

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

8.777
4.813

8.589
4.647

8.602
4.055

11.395
3.458

1.859

1.356

1.191

901

899

692

802

518

2.954

3.291

2.864

2.557

2.984

2.063

2.717

1.982

0

0

0

0

0

0

0

9

17

39

48

27

11

21

6

12.823 11.651 12.075
3.883 2.755 3.519

416
324
365
227
207
208
12.221 12.258 11.926 14.234 16.074 13.896 15.027

8.504
2.509

651
484
1.374

821
565

638
379

488
291

423
223

83
1.964
3.061
8.334

60
1.947
3.114
7.884

47
1.830
3.077
7.601

214
2.316
3.609
8.586

353
2.246
3.824
10.091

320
1.884
3.329
8.738

263
1.896
3.648
9.646

223
1.181
2.663
6.929

165

270

150

155

203

156

174

17

13.607

13.275

12.705

14.880

1,2

1,2

1,1

1,3

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018)
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Διάγραµµα 2. Αριθµός Διαζυγίων στην Ελλάδα κατά Τύπο Διαζυγίου και το Σύνολο
των Διαζυγίων τα έτη 1992 – 2016
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018)
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Διάγραµµα 3. Κατανοµή Διαζυγίων στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη διάρκεια
του γάµου το έτος 2006
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016)

31

0% 2%
Μέχρι και 2 έτη

11%

2 – 5 έτη

24%

5 – 10 έτη
10+ έτη

63%

Δεν δηλώθηκε η διάρκεια
γάμου

Διάγραµµα 4. Κατανοµή Διαζυγίων στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη διάρκεια
του γάµου, 2016
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016)

Στην εφηµερίδα τα «Νέα» (2010) αναφέρεται, ότι το 66% των διαζυγίων επέρχεται σε
ηλικίες µεταξύ 40 και 50 ετών, όταν συνήθως έχουν µεγαλώσει τα παιδιά και αρχίζει η πρώτη
κρίση της µέσης ηλικίας, καθώς και όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι λόγω σπουδών ή
ηλικίας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι το 70% των διαζυγίων οφείλεται σε απόφαση
των γυναικών, µε βασικό λόγο την ανεξαρτητοποίηση και την οικονοµική αυτονοµία τους,
γεγονός που οδηγεί τον άνδρα να χάνει τον πρωταρχικό ρόλο της διαχείρισης των
οικονοµικών του σπιτιού. Επίσης, άλλα κύρια αίτια είναι οι συγκρούσεις, η έλλειψη
συµφωνίας για κοινά ενδιαφέροντα, αξίες ή στόχους, η αµφισβήτηση των παραδοσιακών
ρόλων του κάθε φύλου, οι ανεκπλήρωτες συναισθηµατικές ανάγκες, η έλλειψη σεβασµού και
τρυφερότητας, η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας, η σύναψη άλλης σχέσης, η εχθρότητα, η
κακοποίηση και ο αλκοολισµός (Folle-Αλέπη, 2010).
Συνεπώς, ο χωρισµός των παντρεµένων ζευγαριών είναι µια πραγµατικότητα που
αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερα άτοµα και στη χώρα µας, ως απόρροια ποικίλων
παραγόντων, ένας από τους κυριότερους εκ των οποίων είναι η αλλαγή στο νοµοθετικό
καθεστώς της Ελλάδας, που διευκολύνει τη διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου.
1.2.1.4. Νοµοθετικό πλαίσιο του διαζυγίου στην Ελλάδα
Ανατρέχοντας στα αρχαία ελληνικά δίκαια, θα διαπιστωθεί ότι και οι αρχαίοι Έλληνες
διατηρούσαν το δικαίωµα λύσεως του γάµου τους. Ήδη, κατά τον Στ' αιώνα π.χ. ο θεσµός του
γάµου λυνόταν, είτε µε κοινή συναίνεση και των δύο συζύγων, είτε µονοµερώς µε
πρωτοβουλία οποιουδήποτε εκ των δυο συζύγων. Σε περίπτωση, µάλιστα, που υπαίτιος της
λύσης ήταν ο σύζυγος, αυτός ήταν υποχρεωµένος να καταβάλει στην σύζυγό του, εκτός από
την προίκα της και αποζηµίωση. Κατά τον Ε' αιώνα π.χ., το διαζύγιο είχε καθιερωθεί πλήρως.
Το δικαίωµα λύσης του γάµου διατηρούσαν ο σύζυγος, η σύζυγος και ο πατέρας της συζύγου,
ενώ η διαδικασία και οι λόγοι διαζυγίου διέφεραν ως προς το πρόσωπο.
Πέραν της κοινής συναίνεσης, διακρίνονταν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Σε περίπτωση
που επέλεγε ο σύζυγος τη διάλυση του γάµου, αυτός διατηρούσε το δικαίωµα να
«αποπέµψει» την σύζυγο του οποτεδήποτε και άνευ δικαιολογίας, χωρίς καµία παρέµβαση
από κάποιο πολιτειακό όργανο. Αντιθέτως, για τη σύζυγο η διαδικασία λύσεως του γάµου
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ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Όφειλε προηγουµένως να υποβάλει έγγραφο στον Επώνυµο
Άρχοντα, στον οποίο να τεκµηριώνει την αιτία διαζυγίου. Συγκεκριµένοι λόγοι διαζυγίου δεν
ίσχυαν, εθιµοτυπικώς όµως, δικαιολογηµένοι λόγοι θεωρούνταν η µοιχεία, η διγαµία, η
ανικανότητα, η στειρότητα κ.ά.
Στο Δίκαιο του Αστικού Κώδικα πριν την µεταρρύθµισητου ν. 1329/83, η λύση του
γάµου επερχόταν µε δικαστική απόφαση µόνο εφόσον συνέτρεχε κάποιος από τους
απαριθµούµενους στον νόµο λόγους, ενώ το συναινετικό διαζύγιο αποκλειόταν. Οι λόγοι
διαζυγίου διακρίνονταν σε υπαίτιους και αναίτιους. Υπαίτιοι θεωρούνταν οι λόγοι που
στηρίζονταν σε υπαιτιότητα ενός ή και των δύο συζύγων, όπως η µοιχεία, ο ισχυρός
κλονισµός, η επιβουλή της ζωής, η διγαµία, η εγκατάλειψη πάνω από δυο χρόνια.
Μετά την τροποποίηση του Αστικού Κώδικα µε το άρθρο 16 του ν. 1329/83 και τον ν.
3346/2005 ισχύουν τα ακόλουθα (Ηλιόπουλος, 2009:1):
Το συναινετικό διαζύγιο,το οποίο προϋποθέτει:
•
•
•
•
•

Κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάµου τους.
Διάρκεια γάµου ενός έτους τουλάχιστον πριν την κατάθεση της κοινής αιτήσεως.
Δήλωση της συµφωνίας τους αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου.
Συµφωνία των συζύγων περί επιµέλειας των ανηλίκων τέκνων τους (εφόσον
υπάρχουν).
Ισχυρό κλονισµό. Σύµφωνα µε το άρθρο 1439 παρ. 1, καθένας από τους συζύγους
µπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο
ισχυρά από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων,
ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη για τον
ενάγοντα.

Ο κλονισµός της έγγαµου σχέσεως (άρθρο 1439 παρ. 2 του Α.Κ) τεκµαίρεται, εφόσον
ο εναγόµενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, στις ακόλουθεςπεριπτώσεις (Χατζηχρήστου,
1999):
•
•
•
•
•
•

Διγαµίας,
Μοιχείας (καταργήθηκε όµως µε το άρθρο 6 του νόµου 1272/82),
Εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης,
Επιβουλής κατά της ζωής,
Τετραετούς διάστασης,
Αφάνειας.

Σύµφωνα µε τον Ηλιόπουλο (2011: 1) οι κύριες συνέπειες περιουσιακής φύσεως που
επέρχονται µε το διαζύγιο είναι:
•

•

Η γέννηση αξίωσης συµµετοχής στα αποκτήµατα. Δηλαδή, εφόσον η περιουσία ενός
συζύγου αυξηθεί µετά το γάµο, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιοδήποτε
τρόπο στην αύξηση της περιουσίας του πρώτου, δικαιούται να απαιτήσει να του
αποδοθεί το µέρος της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή.
Λήξη της κοινοκτηµοσύνης. Στην Ελλάδα, ισχύει βασικά το σύστηµα της
περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων (υπό την επιφύλαξη ορισµένων διατάξεων).
Δηλαδή, ο κάθε σύζυγος παραµένει και µετά τον γάµο κύριος της ατοµικής του
περιουσίας, ανεξαρτήτως πότε αποκτήθηκε αυτή (πριν ή µετά τον γάµο). Βεβαίως, αν
οι σύζυγοι το επιθυµούν, ο νόµος τους παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουν το
σύστηµα της κοινοκτηµοσύνης. Δηλαδή, κάθε σύζυγος (µε συµβολαιογραφικό
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έγγραφο) µεταβιβάζει στον άλλο σύζυγο το ½ εξ’ αδιαιρέτου κάθε περιουσιακού
στοιχείου που έχουν αποφασίσει να υπαχθεί στο σύστηµα της κοινοκτηµοσύνης,
χωρίς να έχουν δικαίωµα να διαθέσουν το δικό τους µερίδιο. Μετά το διαζύγιο,
λοιπόν, και ειδικότερα από την ηµέρα που θα επιδοθεί στον άλλο σύζυγο η αγωγή
διαζυγίου, αυτοδικαίως λύνεται το σύστηµα κοινοκτηµοσύνης που έχουν οι
σύζυγοι.Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συζύγους, ο άλλος σύζυγος δεν έχει
κανένα εξ’αδιαιρέτου κληρονοµικό δικαίωµα στην περιουσία του συζύγου που
απεβίωσε.
Με την λύση του γάµου παύουν να ισχύουν κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις που
πηγάζουν από τον γάµο:
•
•
•

Παύει να ισχύει η υποχρέωση για συµβίωση.
Παύει να ισχύει η υποχρέωση ρύθµισης του συζυγικού βίου, δηλαδή η υποχρέωση να
λαµβάνουν από κοινού αποφάσεις για θέµατα που αφορούν την συζυγική ζωή.
Το θέµα του επωνύµου έχει ρυθµιστεί µε το άρθρο 1388 Α.Κ., σύµφωνα µε το οποίο
οι σύζυγοι διατηρούν το επώνυµό τους και µετά το γάµο. Εποµένως, µετά το διαζύγιο
ο κάθε σύζυγος χρησιµοποιεί το δικό του επώνυµο.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τη γονεϊκή µέριµνα σε περίπτωση διαζυγίου, την
επιµέλεια µέχρι σήµερα την είχε η µητέρα. Αυτό όµως πλέον αλλάζει µε το άρθρο 10 του
σχεδίου νόµου, το οποίο προβλέπει ότι η γονεϊκή µέριµνα (ανατροφή, µόρφωση, επίβλεψη,
ενίσχυση σωµατικής και ψυχικής υγείας κ.ά.) των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια
του συµφώνου ελεύθερης συµβίωσης, αλλά και των παιδιών εντός γάµου, ανήκει και στους
δυο γονείς και ασκείται και από τους δυο (Καλογεροπούλου, 2011).
Από τις παραπάνω νοµοθετικές αλλαγές είναι φανερό ότι η νοµοθεσία έρχεται να
αντιµετωπίσει, αλλά και να αντικατοπτρίσει τη νέα πραγµατικότητα, τις κοινωνικές και
οικογενειακές εξελίξεις που περιλαµβάνουν τη ραγδαία αύξηση των διαζυγίων.
1.2.2. Το διαζύγιο στη διαδικασία αλλαγών της οικογένειας µέσα στο χρόνο
Από τη δεκαετία του 1970, λόγω της εξέλιξης των ηθών, της θέσπισης των διαφόρων
νόµων, των αλλαγών στη στάση και στις αξιολογικές κρίσεις, που επήλθαν στο πλαίσιο ενός
ολοένα και πιο παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος, η οικογένεια, καθώς και η στάση της
απέναντι στο διαζύγιο έχει αλλάξει.Με το πέρασµα του χρόνου και ανάλογα το πλαίσιο,
εµφανίζονται χάσµα µεταξύ των απόψεων - των στάσεων, αλλαγές στις κοινωνικές δοµές,
σηµαντικές και ταχύτατες αλλαγές στην οικογένεια και στη δοµή της. Στη σύγχρονη εποχή,
φαινόµενα όπως το διαζύγιο έχει γίνει όλο και πιο εύκολο να συµβούν, καθώς η συζυγική
υποστήριξη έχει γίνει λιγότερο συχνή και η κοινή χρήση της γονεϊκής εξουσίας, στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι σταδιακά όλο και πιο αποδεκτή και ολοένα και
ενθαρρύνεται. Η αλλαγή των αξιών και των αξιολογήσεων των ατόµων επέφερε αλλαγή των
νοµοθετικών κανόνων σχετικά µε τα µέλη της οικογένειας, γεγονός που προκάλεσε αλλαγές
και στις πολιτιστικές αξίες των ανθρώπων (Fine & Fine, 1994).
Με το πέρασµα του χρόνου παρατηρείται µια ποικιλία από συζυγικές και
οικογενειακές καταστάσεις. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν οικογενειακή αναστάτωση, λόγω ενός
διαζυγίου, κατά τη διάρκειατης ζωής τους καιόλο και περισσότερα παιδιά ζουν σε ένα
περιβάλλον που αποτελείται απόέναν γονέα.Οι ρόλοιτων µητέρων και των πατέρων συνεχώς
αλλάζουν. Ο ρόλος του γονέα - εργαζόµενου είναι ο επικρατέστερος υπέρ της δεύτερης
ιδιότητας (αυτή του εργαζόµενου), περιορίζεται ο ρόλος του γονέα, αυξάνεται το προσδόκιµο
ζωής και οι σχέσειςµεταξύ των γενεώναλλάζουν.
34

Εκτός από την κοινωνική αλλαγή, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας συνέβαλαν,
επίσης, στη δηµιουργία διαµάχης µεταξύ εργασίας – οικογένειας. Ο ταχύς ρυθµός µε τον
οποίο οι γυναίκες έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας και η αύξηση της άτυπης εργασίας
είναι κάποιοι άλλοι εκ των παραγόντων που επηρεάζουν την ισορροπία της οικογένειας.
Υποστηρίζεται ότι το επιβαρυµένο ή απρόβλεπτο εργασιακό ωράριο είναι ένας επιβαρυντικός
παράγοντας της οικογενειακής ζωής. Οι επιπτώσεις των αλλαγών στη νοµοθεσία των τοµέων
της οικονοµίας και της εργασίας γίνονται αισθητές και στο οικογενειακό πεδίο (Amiot et al.,
2006).
Η µείωση της κοινωνικής συµµετοχής είναι το αποτέλεσµα των νεο-φιλελεύθερων
κοινωνιών, γεγονός που αποτυπώνεται στις καθηµερινές πρακτικές. Τα άτοµα έχουν λιγότερο
χρόνο για την ιδιωτική ζωή (οικογένεια, φίλους και οικιακές εργασίες) και δεν έχουν καµία
πραγµατική αύξηση των πόρων. Αυτό είναι λογικό και επόµενο να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην οικογενειακή «σφαίρα». Η παρακµή της κοινωνικής συµµετοχής είναι µια στρατηγική
προσωπικής επιβίωσης, µε επίκεντρο τον ατοµικισµό.
Επιπλέον, η αύξηση του χρόνου για την αµειβόµενη εργασία και η αύξηση της
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας επιφέρουν µάλλον αλλαγές στον
οικογενειακό βίο. Οι γυναίκες των προηγούµενων γενεών είχαν σαν κεντρικό στόχο την
παροχή υποστήριξης σε διαφορετικούς τοµείς (παιδική φροντίδα, βοήθεια σε ευάλωτα άτοµα
και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες). Με την πάροδο του χρόνου, η προσήλωση στις
δραστηριότητες αυτών των τοµέων σηµειώνει µεγάλη µείωση στις νέες γενιές των γυναικών,
αλλά και των ανδρών, γεγονός που επηρεάζει τόσο τη στάση και τις απόψεις των ίδιων των
ατόµων, όσο και των παιδιών τους, σε ότι αφορά κοινωνικά και οικογενειακά θέµατα (όπως
είναι και το διαζύγιο). Επίσης, το µέσο προσδόκιµο ζωής αυξάνεται, όπως και οι ώρες
εργασίας. Έτσι το σηµερινό µοντέλο θέλει τους σύγχρονους ανθρώπους να εργάζονται πολύ
εντατικά και το όνειρο τους είναι να αποσυρθούν το συντοµότερο (Gaudet, 2011).
Οι ανθρωπολόγοι, στην σύγχρονη εποχή, έχουν στρέψει το βλέµµα τους, στο πώς οι
µεγάλης κλίµακας διαδικασίες του εκσυγχρονισµού και των επιπτώσεων της
παγκοσµιοποίησης επηρεάζουν τις έννοιες της ισότητας των φύλων, τη ροµαντική αγάπη, το
γάµο και το διαζύγιο. Καθώς τα παγκόσµια ποσοστά διαζυγίων συνεχίζουν να αυξάνονται, οι
εθνογραφικές µελέτες κατανόησης των δύο φύλων και της αγάπης, σε σχέση µε την αλλαγή
των οικογενειακών προσδοκιών και των παραγόντων, οδηγούν σε νέες αντιλήψεις και
εµπειρίες του διαζυγίου.Για παράδειγµα,στη Βραζιλία τα αυξανόµενα ποσοστά διαζυγίων
σχετίζονται µε την ολοένα και µικρότερη υποστήριξη των πατριαρχικών ευκαιριών
(αυξήθηκε η απασχόληση των γυναικών και/ή αυξήθηκε η ανεργία των ανδρών), µε τις
αλλαγές στη συµπεριφορά των γυναικών και των ανδρών, την εµπειρία και τα συναισθήµατα
προς το θεσµό του γάµου και τη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και µε την αυξηµένη επιθυµία για
ροµαντική αγάπη και γάµο µε βάση την συναισθηµατική σύνδεση. Σε µια κοινωνία, όπου η
ταυτότητα του φύλου εξακολουθεί να είναι σε µεγάλο βαθµό συνδεδεµένη µε τους ρόλους
της συζύγου και του συζύγου, η µελέτη εστίασε στις προκλήσεις που προκύπτουν όταν στα
ζευγάρια και τα δύο φύλα δεν έχουν κοινή έννοια της επιθυµίας για σεβασµό και η έννοια της
τιµής δεν συµπίπτει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καταστρέφονται ταυτόχρονα οι συζυγικές
σχέσεις των δύο φύλων, η οικογενειακή ενότητα και να απειλείται η ταυτότητά τους
(Medeiros, 2011).
Οι γονεϊκές προκλήσεις και οι έµφυλες διαστάσεις των προκλήσεων, που προκύπτουν
µετά από ένα διαζύγιο, φαίνεται να συµβαίνουν και σε άλλα πολλά επίπεδα. Ειδικότερα, σε
ποιοτική µελέτη (Naidoo, 1998) διερευνήθηκε η εµπειρία των διαζευγµένων µητέρων ως
µόνων γονέων µέσα από σε βάθος συνεντεύξεις. Σε αυτή την έρευνα συµµετείχαν πέντε
διαζευγµένες µητέρες από την Ινδία, που είχαν απευθυνθεί στην κοινωνική πρόνοια. Αυτές οι
γυναίκες είχαν την επιµέλεια των παιδιών ως «µόνοι γονείς» από ένα έως πέντε έτη. Μέσα
από την ανάλυση του λόγου των µητέρων, τα κύρια µοτίβα που αναδείχθηκαν ήταν αυτό της
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µετάβασης και της συνέχειας. Αυτά τα θεµελιώδη θέµατα χρησιµεύουν για να πλαισιωθεί το
πώς βιώνεται η µετάβαση σε µια διαζευγµένη οικογένεια. Η διαδικασία της αλλαγής δεν
περιορίζεται σε µια διαρθρωτική αλλαγή µακριά από το πρότυπο της πυρηνικής οικογένειας,
αλλά η φύση αυτής της αλλαγής είναι σύνθετη, ακριβώς επειδή περιλαµβάνει τόσες πολλές
συνέχειες και οµοιότητες. Αυτή η ένταση µεταξύ συνέχειας και αλλαγής είναι κυρίαρχη στις
απαντήσεις των ερωτηθέντων. Επιπλέον, σε µια πυρηνική οικογένεια, η µητέρα αποτελεί
µέρος µιας γονεϊκής δυάδας, κάτι το οποίο παύει να υφίσταται µετά από ένα διαζύγιο σε ό,τι
αφορά την ευθύνη, αλλά και την ανατροφή των παιδιών. Παράλληλα, σε ότι αφορά τις
απαιτήσεις και την ευθύνη, αναγνωρίζεται ότι είναι ένα κοινό γονεϊκό «πεδίο». Ωστόσο, µέσα
από τις αφηγήσεις τους, προκύπτουν διακρίσεις σε ότι αφορά την έννοια της µητρότητας και
της πατρότητας και γύρω από την απουσία της πατρότητας αναδύεται η παρουσία της
µητρότητας, η οποία είναι συνώνυµη µε την γονεϊκότητα. Σε ό,τι αφορά το θέµα της
αυτοπραγµάτωσης, από τις αφηγήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι µετά από ένα διαζύγιο
η αυξηµένη αίσθηση αυτονοµίας αποτελεί έκφανση αποµάκρυνσης από το πυρηνικό πρότυπο
οικογένειας και οι συµµετέχουσες δηλώνουν ότι µετά από αυτό έχουν µάθει να κάνουν
περισσότερες πρακτικές εργασίες (π.χ. διαχείριση οικονοµικών, κ.ά.). Συχνά, οι ευθύνες που
αισθάνονται οι «µόνες» µητέρες καθορίζονται από την έµφυλη διάσταση της ύπαρξης τους σε
µια πατριαρχική κοινωνία. Οι έννοιες γυναίκα και µητέρα, στο πλαίσιο αυτό, έρχεται σε
σύγκρουση και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η µητέρα εργάζεται, δηµιουργώντας
συναισθήµατα απογοήτευσης. Γενικότερα, τόσο στην Ινδία, όσο και στην Ελλάδα, υπάρχει
µια τάση να αµφισβητείται οποιαδήποτε άλλη µορφή οικογένειας πλην της πυρηνικής.
Ωστόσο, οι συµµετέχουσες επιµένουν σε αρκετά σηµεία περί οµαλότητας της διαζευγµένης
οικογένειας, αµφισβητώντας το στερεότυπο ότι η µονογονεϊκή οικογένεια ισούται µε
δυσλειτουργία και αποκλίνουσα συµπεριφορά. Ένας από τους τρόπους που υποστήριξαν αυτή
την νοµιµοποίηση, ήταν µέσω της σύγκρισης της τρέχουσας οικογενειακής κατάστασης µε
αυτή του παρελθόντος, στην οποία συµβίωναν οι δυο γονείς. Οι συµµετέχουσες εξέφρασαν
θετικότερα συναισθήµατα ως «µόνοι» γονείς, έστω και αν αυτό συνεπάγεται αποκλειστική
ευθύνη σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου, κάτι το οποίο επιτάσσεται
κοινωνικά από το φύλο τους.
Η προσέγγιση της Parker (1992) θεωρείται χρήσιµη για την ανάλυση των εµπειριών
των διαζευγµένων µητέρων ως «µόνοι» γονείς, επειδή αποδίδει τη δέουσα προτεραιότητα στο
ρόλο της εξουσίας και της ιδεολογίας (Naidoo, 1998) αναφορικά µε τη θεώρηση της
οικογένειας και του διαζυγίου. Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων έχουν ιδεολογικές
επιδράσεις, κάτι το οποίο φαίνεται σε πολλά σηµεία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η νοµιµοποίηση
των µονογονεϊκών οικογενειών αντιστέκεται στην ιδεολογία της πυρηνικής οικογένειας ως
κανονιστικό και προτιµώµενο «ιδανικό» πρότυπο οικογένειας. Ταυτόχρονα, παράγεται και
αναπαράγεται η ιδεολογία της πυρηνικής οικογένειας ως κανονιστική και η µονογονεϊκή
οικογένεια ως αποκλίνουσα και άκυρη. Το δεύτερο σηµείο είναι ότι, το ρεπερτόριο της
νοµιµοποίησης προωθεί την ιδέα της ενιαίας οικογένειας ως έγκυρης. Ωστόσο, λόγω της
µοντελοποίησης των οικογενειών πάνω στην πυρηνική οικογένεια, οι αφηγήσεις των
διαζευγµένων µητέρων υπονοµεύουν την έννοια της ενιαίας οικογένειας ως νόµιµη.
Παράλληλα, οι διαζευγµένες µητέρες συχνά αντιµετωπίζουν εσωτερικές συγκρούσεις και σε
ένα άλλο επίπεδο, το οποίο επίσης έχει έµφυλη διάσταση. Το να είσαι µητέρα θεωρείται ότι
είναι κάτι εγγενές και πηγή ευχαρίστησης, γεγονός που πολλές φορές συγκρούεται µε την
πραγµατικότητα, στην οποία η «µόνη» µητρότητα βιώνεται ως κάτι προβληµατικό και
επώδυνο (Simpson, 1998). Συχνά η αιτία αυτής της θλίψης είναι η άρνηση του πατέρα να
συµβάλει στην ανατροφή των παιδιών τους. Ακόµα και αν µια µητέρα τα κάνει «όλα σωστά»
µε αγάπη και αλτρουισµό, βιώνει µια ασυµφωνία σε σχέση µε την προηγούµενη εµπειρία της
για την µητρότητα (µέσα στο γάµο) και αυτό την ωθεί να αντιλαµβάνεται τον εαυτό της

36

διαφορετικό, καθώς το πρότυπο της διαφέρει από τις αναπαραστάσεις που είχε για την
µητρότητα.
Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής (GriffKimball, 1997), διερευνήθηκε το πώς οι
δυο γυναίκες θεραπεύτριες και οι τέσσερις άνδρες θεραπευτές βίωσαν την θεραπευτική
οµάδα έξη διαζευγµένων γυναικών, αλλά και το πώς οι ίδιες διαζευγµένες γυναίκες βίωσαν το
διαζύγιο τους. Αυτή η ποιοτική µελέτη περίπτωσης ενσωµάτωσε εθνογραφικά και
φαινοµενολογικά συστατικά, πλαισιωµένα από τη θεωρία της προσκόλλησης, τη φεµινιστική
θεωρία και τη συνεργατική προσέγγιση γλωσσικών συστηµάτων στη θεραπεία και προκάλεσε
έντονο ενδιαφέρον, καθώς παρουσίασε συνεντεύξεις των γυναικών και των θεραπευτών τους.
Από τις αφηγήσεις των γυναικών και των θεραπευτών, ως κύρια θεµατικά µοτίβα
αναδείχθηκαν τα αισθήµατα ανασφάλειας, µοναξιάς, αποµόνωσης και έλλειψης
εµπιστοσύνης προς τον εαυτό τους και τους σηµαντικούς «Άλλους». Ένα άλλο θέµα, που
αναδείχθηκε από τις συνεντεύξεις τους, ήταν η αρνητική εµπειρία που είχαν βιώσει σε ότι
αφορά την φροντίδα των ανδρών. Πιθανόν στο πλαίσιο µιας πατριαρχικής κοινωνίας, όπου οι
γυναίκες είχαν τέτοιες αρνητικές εµπειρίες µε τους άνδρες τους, οδηγήθηκαν αυτές οι
γυναίκες να υιοθετήσουν την πεποίθηση ότι όλοι άνδρες υποστηρίζουν τις πατριαρχικές
αξίες. Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι όλες οι αφηγήσεις και οι κατασκευές είναι ανοικτές
στην αλλαγή, την ανασυγκρότηση και την επανερµηνεία. Η ψυχολογική σηµασία του τι
σηµαίνει «µόνος» γονέας είναι κατασκευασµένη από τα ανταγωνιστικά θέµατα της
µετάβασης και της συνέχειας και την έµφυλη επίδραση.
Η έµφυλη διάσταση του διαζυγίου αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται και από αρκετές
εµπειρικές µελέτες σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις για το διαζύγιο (Arditti & Allen, 1993·
Meyer, 1989· Riessman, 1990, όπως αναφέρεται στο Schneller, 2001). Οι διαφορές µεταξύ
των δυο φύλων είναι ολοφάνερες στις απαντήσεις τους για τα αίτια του διαζυγίου. Πολλές
γυναίκες υποστηρίζουν, ότι µέσα στον γάµο τους είχαν δευτερεύοντα ρόλο και είχαν υποστεί
σωµατική και λεκτική κακοποίηση, ενώ ως κύρια αιτία διαζυγίου αναφέρουν την ανισότητα
µέσα στο γάµο, κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε από τους άνδρες. Και τα δυο φύλα ανέφεραν
ότι µιλάνε «διαφορετικές γλώσσες» και το περιεχόµενο αυτών των δηλώσεων ήταν
διαφορετικό. Τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες ήλπιζαν σε περισσότερο ισότιµες σχέσεις
µετά το διαζύγιο, ωστόσο, οι γυναίκες µε αυτή τους τη δήλωση εννοούσαν ότι θα έπρεπε να
είναι περισσότερο διεκδικητικές και λιγότερο σχολαστικές µε τις ανάγκες των συζύγων τους,
ενώ οι άνδρες εννοούσαν ότι θα έπρεπε να εµπλέκονται περισσότερο, να είναι πιο
δηµοκρατικοί και να έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση. Μια άλλη διαφοροποίηση µε βάση
το φύλο, ήταν το γεγονός, ότι παρότι τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες περιέγραψαν
οδυνηρά συναισθήµατα απώλειας, οι γυναίκες εστίασαν κυρίως στην απώλεια της
χρηµατοοικονοµικής και υλικής υποστήριξης, ενώ οι άνδρες στην απώλεια της συντροφικής
οικειότητας, της οικογενειακής µονάδας και της καθηµερινής επαφής µε τα παιδιά.
Εποµένως, το διαζύγιο φαίνεται να διαµορφώνει σχέσεις, οι οποίες συνδέονται λιγότερο µε
τις παραδοσιακές έµφυλες προσδοκίες ανδρών και γυναικών και επηρεάζει τις ενήλικες δοµές
που επιβάλλονται στις σχέσεις.
Μελετώντας το διαζύγιο, η προσέγγιση αυτού του φαινοµένου θα πρέπει να συνδέεται
µε µια ποικιλία από παράγοντες, όπως είναι οι σχέσεις των δυο φύλων, η τάξη, η ηλικία και
οι σχέσεις οικογένειας - κοινωνίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα κοινωνικά προβλήµατα που
προκύπτουν µετά το διαζύγιο µπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: την εργασία
– την φτώχεια, την αποµόνωση του νοικοκυριού, την οικογενειακή διχόνοια – τη βία και τις
επιπτώσεις του διαζυγίου στην ανατροφή και την ευηµερία των παιδιών.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την σχέση του φύλου και της αγοράς εργασίας, είναι
σηµαντικό να αναφερθεί, ότι η γυναίκα εξειδικεύεται στο ρόλο της νοικοκυράς και της
µητέρας και ο άνδρας - ο πατέρας στο ρόλο του να εξασφαλίζει την οικονοµική επιβίωση της
οικογένειάς του. Εποµένως, οι γυναίκες-µητέρες στερούνταιτην άµεση πρόσβαση ή ακόµα
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περιορίζεται η πρόσβαση τους στους δηµόσιους πόρους και στην αγορά εργασίας και ο
µισθός τους παρουσιάζεται ως συµπλήρωµα του µισθού του συζύγου ή ως «αναγκαίο κακό»
σε περίπτωση θανάτου, ανεργίας, αναπηρίας, κ.ά. του συζύγου. Παρά τις σηµαντικές
κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, αυτή η τάση εξακολουθεί να υπάρχει,
καθώς εξακολουθεί να υφίσταται και µια διπλή αγορά εργασίας, στην οποία οι γυναίκες
προτιµώνται λιγότερο και λαµβάνουν λιγότερες αµοιβές. Στις µέρες µας αυτό το καθεστώς
είναι ιδιαίτερα δύσκολο στις περιπτώσεις των διαζευγµένων γονέων και γενικότερα των
µονογονεϊκών οικογενειών. Οι διαζευγµένες γυναίκες από την µια πλευρά καλούνται να
εξασφαλίσουν την υλική ευηµερία του νοικοκυριού και από την άλλη πλευρά πρέπει να
παρέχουν φροντίδα στα παιδιά τους. Επιπλέον, η ανυπαρξία κάθε κρατικής βοήθειας, αλλά
και η µη καταβολή της διατροφής ή η καταβολή µικρότερου ποσού από σηµαντικό ποσοστό
πατέρων επιτείνει την φτώχεια της διαζευγµένης οικογένειας(Le Gall &Martin, 1988· Leridon
& Villeneuve-Gokalp, 1998, όπως αναφέρεται στο Renée, 2002). Εποµένως, οι διαζευγµένες
γυναίκες καλούνται να υιοθετήσουν ένα διπλό ρόλο, ο οποίος προκαλεί εσωτερική
σύγκρουση, καθώς συχνά κάθε οικονοµική ─ εργασιακή δραστηριότητα βιώνεται από τις
γυναίκες - µητέρες ενοχικά, αφού έχουν εκπαιδευτεί στο να εσωτερικεύουν το µητρικό τους
ρόλο. Όπως φαίνεται σε µία µελέτη από τον Colin και τους συνεργάτες του (1991, όπως
αναφέρεται στο Renée, 2002),µεγάλος αριθµός από τις µητέρες της µελέτης δήλωσαν ότι ο
µητρικός ρόλος είναι αυτό που δίνει νόηµα στην ζωή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο
πλαίσιο µιας ποιοτική έρευνας, οι µόνες µητέρες παρουσιάζουν τη φτώχεια ως «µαύρο
αρχείο» (dossier noir), το οποίο είναι ικανό να συνδεθεί µε προβλήµατα στις σχέσεις των
παιδιών µε τους συνοµηλίκους τους. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό δίκτυο των γονέωνκαι των
παιδιών τους συνήθως µετά από ένα συγκρουσιακό διαζύγιο γίνεται πιο περιορισµένο, αφού
οι σχέσεις µε γνωστούς, φίλους, συγγενείς περιορίζονται ή εκλείπουν. Ωστόσο, όταν η σχέση
µε τον πρώην σύζυγο δεν χαρακτηρίζεται από ισχυρές διαφωνίες, η επαφή των παιδιών µε
τους συγγενείς της πατρικής οικογένειας δεν µεταβάλλεται σε µεγάλο βαθµό.Σε κάθε
περίπτωση, µετά το χωρισµό το δίκτυο κοινωνικότητας και υποστήριξης του µόνου γονέα
αποτελείται κυρίως από τους συγγενείς και τους προσωπικούς του φίλους. Οι γονείς της
µόνης µητέρας αποτελούν την κύρια πηγή στήριξης της (π.χ. χρήµατα, βοήθεια µε τα παιδιά,
κ.ά.), καθώς η κρατική βοήθεια αποτελεί µια δυνητική πηγή, αφού δεν προσφέρει άµεση και
την επιθυµητή ικανοποίηση των οικογενειακών αναγκών. Οι µόνες µητέρες, συχνά µετά το
διαζύγιο, επιζητούν ισχυρή συναισθηµατική υποστήριξη, γι’ αυτό το λόγο τις περισσότερες
φορές επανασυνδέονται µε παλιούς φίλους ή ακόµα µπορεί να δηµιουργήσουν και µια
ιδιαίτερη σχέση µε τα παιδιά τουςκαι σπανιότερα µπορεί να αναζητήσουν βοήθεια σε
θεραπευτικές οµάδες. Τις περισσότερες φορές οι µόνες µητέρες παρουσιάζονται να είναι
περισσότερο αποµονωµένες σε σχέση µε πριν από το διαζύγιο, ειδικά στις περιπτώσεις που
δεν διαθέτουν προσωπικά δίκτυα υποστήριξης ή δεν συµµετέχουν στα κοινά (γειτονιά, κ.ά.).
Σε ό,τι αφορά τη διχόνοια, τις συνεχείς συγκρούσεις και την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας,
βρέθηκε ότι οι µητέρες που είχαν κακοποιηθεί σωµατικά ή λεκτικά παρουσίασαν σηµαντική
απώλεια της εµπιστοσύνης στον εαυτό τους, κάτι το οποίο ενισχύεται από την έλλειψη ενός
υποστηρικτικού δικτύου.
Εποµένως, οι κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες είναι διαπιστωµένες αλλαγές στο χρόνο,
επηρεάζουν µια βιώσιµη δοµή (π.χ. οικογένεια) ή τη λειτουργία της κοινωνικής οργάνωσης
της κοινότητας και αλλάζουν την πορεία της ιστορίας της. Η κοινωνική αλλαγή είναι η
µετατόπιση από µια παραδοσιακή κοινωνία σε µια σύγχρονη κοινωνία. Υπάρχει στην
πραγµατικότητα µια πολλαπλότητα παραδοσιακών και σύγχρονων κοινωνιών και των
αντίστοιχων οικογενειών. Επιπλέον, υπάρχει µια συνύπαρξη παραδοσιακών και µοντέρνων
στοιχείων εντός της ίδιας κοινωνίας. Η διαδικασία της µετάβασης από την παραδοσιακή στη
σύγχρονη κοινωνία δεν είναι γραµµική. Η οικογένεια στην Ελλάδα, µέσα σε περίπου τρεις
δεκαετίες, πέρασε από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο µεταβιοµηχανικό. Αυτή η ξαφνική
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µετάβαση είχε ως αποτέλεσµα να συνυπάρξουν τα παλιά πρότυπα συµπεριφοράς µε τα νέα,
γεγονός που δηµιούργησε σύγχυση στο σύγχρονο Έλληνα (Κατάκη, 1998).
1.2.2.1. Το διαζύγιο στην παραδοσιακή οικογένεια
Στην παραδοσιακή οικογένεια, ο γάµος ακολουθούσε την παραδοσιακή χριστιανική
πεποίθηση, ότι η ένωση δυο ανθρώπων θα διαρκούσε για όλη τη ζωή του ζευγαριού. Ο
θεσµός της παραδοσιακής οικογένειας κυριαρχούσε και ο αποκλειστικός λόγος ύπαρξης της
µονογονεϊκής οικογένειας ήταν η χηρεία. Από νοµική άποψη, επίσης, η λύση του διαζυγίου
δεν ήταν εύκολη. Ο σύζυγος που επιδίωκε το διαζύγιο έπρεπε να αποδείξει, ότι ο άλλος είχε
διαπράξει ένα από τα «λάθη», τα οποία θεωρούνταν ότι µπορούσαν να δικαιολογήσουν τη
λύση του γάµου (π.χ. µοιχεία, εγκατάλειψη σπιτιού για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κ.ά.)
(Wolfinger, 2001). Στις παραδοσιακές κοινωνίες, η οικογένεια είχε ένα ενιαίο σχέδιο για
δράση, το οποίο ήταν απαραίτητο να τηρείται από το κάθε άτοµο (π.χ. εργασία, γάµος). Όλες
οι αποφάσεις που αφορούσαν τη ζωή του διοργανώνονταν από την οµάδα και το άτοµο
ενεργούσε ως εκπρόσωπος της οµάδας. Στις λεγόµενες παραδοσιακές κοινωνίες, υπήρχε
µικρή ή καµία προσωπική επιλογή. Όλες οι αποφάσεις, που υποτίθεται ότι έπρεπε να
ληφθούν προς την κατεύθυνση της ζωής του ατόµου, εξαρτιόταν από το αίσθηµα του «εµείς».
Στις παραδοσιακές κοινωνίες, ο γάµος ήταν η ένωση των δύο οικογενειών. Σε γενικές
γραµµές, τα άτοµα παντρευόντουσαν µε ανθρώπους της ίδιας κοινωνικής τάξης και ήταν ο
πατέρας που επέλεγε το σύντροφο για την κόρη του. Στο παραδοσιακό µοντέλο, η
αναπαραγωγή ήταν ο στόχος της δηµιουργίας οικογένειας και το νόηµα της ζωής και η
σεξουαλικότητα αποσκοπούσε µόνο στην αναπαραγωγή. Κάθε απόκλιση από αυτό το
µοντέλο θεωρείτο απειλή για την κοινωνική οργάνωση. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του
µοντέλου ήταν τα εξής: οι ηλικιωµένοι στις παραδοσιακές οικογένειες θεωρούνταν τα πιο
σοφά και σεβαστά πρόσωπα της οικογένειας. Υπήρχε µια αλληλεξάρτηση των δοµών και των
ρόλων. Η οικογένεια ήταν αυτή που φρόντιζε – εκπαίδευε τα παιδιά – τους δίδασκε µια
τέχνη, µε σκοπό να αποτελέσουν λειτουργικά µέλη της οικογένειας. Η οικογένεια
ικανοποιούσε όλες τις ανάγκες των µελών της. Η παραγωγή των αγαθών µέσα στην
οικογένεια δηµιουργούσε τις βάσεις για την ανάπτυξη αρµονικών σχέσεων. Η αρµονία στις
σχέσεις θεωρούνταν απαραίτητη και επιδιωκόταν, ενώ κάθε ενέργεια η οποία στρεφόταν
ενάντια στο σύνολο καταδικαζόταν. Η ηρεµία των σχέσεων θεωρούταν δεδοµένη και δεν
ήταν δυνατόν να αµφισβητηθεί. Στο παραδοσιακό πλαίσιο της οικογένειας, η παροχή
υπηρεσιών στους άλλους αποτελούσε βασικό έργο των µελών, από την οποία αντλούσαν
αναγνώριση και ικανοποίηση. Η προσφορά προς τους άλλους και η ικανοποίηση των
αναγκών της οικογένειας και των µελών της ήταν συνυφασµένες µε την ικανοποίηση των
προσωπικών αναγκών. Οι ατοµικές ανάγκες, δηλαδή, διαδραµάτιζαν δευτερεύοντα ρόλο,
καθώς το άτοµο απέβλεπε στην ικανοποίηση του οικογενειακού συµφέροντος. Τα πάντα
προέρχονταν αποκλειστικά από τους οικογενειακούς δεσµούς. Σε όλα τα επίπεδα η
οικογένεια ήταν το βασικό όργανο και τίποτα δεν ήταν κρυφό µεταξύ των µελών της. Στο
παρελθόν, η οικογένεια στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν από στενές σχέσεις, διότι µε αυτό τον
τρόπο εξασφάλιζε την ενότητα των µελών της και την καλή επικοινωνία µεταξύ τους,
προκειµένου να επιτευχθεί η επιβίωση τους, η επιβίωση της οµάδας, αλλά και της κοινότητας
στην οποία άνηκαν (Deswarte, 2011· Κατάκη, 1998).
Στο παραδοσιακό µοντέλο, η οικογένεια, ως κοινωνικός θεσµός, αναπαρήγαγε τις
κυρίαρχες κοινωνικές αξίες και το κοινωνικό φαντασιακό. Δηλαδή, κύρια λειτουργίας της
ήταν η διατήρηση της κοινωνικής ανισότητας που προκαλεί η ανισοκατανοµή του πλούτου.
Η κληρονοµιά ήταν και εξακολουθεί να είναι το µέσο, µε το οποίο επιτυγχάνεται αυτή η
διατήρηση της ανισοκατανοµής. Αν ο φυσικός θάνατος ήταν το τέλος µιας οικονοµικής
κυριαρχίας, ο καπιταλιστικός τρόπος ζωής δεν θα επιβίωνε. Ουσιαστικά η κληρονοµία είναι
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µια «απάντηση» στο θάνατο. Στην παραδοσιακή οικογένεια δεν κληρονοµούνταν µόνο τα
περιουσιακά στοιχεία, αλλά συνήθως πολλά περισσότερα, όπως οι πεποιθήσεις και οι
συµπεριφορές. Το παιδί αποτελεί τη η νέα µορφή του πατέρα, γι’ αυτό κληρονοµεί την
περιουσία και τη συµπεριφορά του. Η αυταρχικότητα του πατέρα εκείνης της περιόδου,
ουσιαστικά αντανακλά την αγωνία για τη συνέχιση της ζωής του.
Η οικογένεια σε παλαιότερες, λοιπόν, εποχές ήταν κυρίαρχης σηµασίας για την
ανθρώπινη ανάπτυξη και τις σχέσεις. Η οικογένεια αποτελούσε έναν ισχυρό παράγοντα, που
καθόριζε την έκβαση της επιτυχίας ενός ατόµου και την ευτυχία στη ζωή, και το διαζύγιο
ήταν κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Μάλιστα, εκείνοι που ήταν διαζευγµένοι εισέπρατταν την
κατακραυγή της κοινωνίας και περιθωριοποιούνταν. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1970, το διαζύγιο γίνεται πιο αποδεκτό και η παραδοσιακή οικογένεια αλλάζει δραµατικά
(Snowdon, 1997).
1.2.2.2. Το διαζύγιο στην πυρηνική οικογένεια
Το πυρηνικό µοντέλο της οικογένειας είναι το δοµικό µοντέλο του 19ου αιώνα, το
οποίο δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπίσει και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις της βιοµηχανικής περιόδου. Ο κοινωνικός έλεγχος που ασκείτο πάνω στην
οικογένεια δεν επέτρεπε τη διάλυσή της, γι’ αυτό και δηµιουργήθηκε και εφαρµόστηκε αυτό
το µοντέλο οικογένειας (Φθενάκης, 1996).
Η περίοδος 1965-1975 φαίνεται να είναι µια περίοδος αλλαγών των ιδεών σχετικά µε
το γάµο, τη σεξουαλικότητα και την ανατροφή των παιδιών. Αντιµέτωπη µε αυτές τις
αλλαγές στις αξίες, αλλά και µε τις οικονοµικές και δηµογραφικές αλλαγές, η νοµοθεσία
προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα (το δικαίωµα στην αντισύλληψη, την άµβλωση κ.ά.). Αυτές
οι κοινωνιολογικές και νοµοθετικές αλλαγές, εκδηλώνονται στην πράξη µε τη µείωση του
αριθµού των γάµων και των παιδιών ανά γυναίκα, µε τη σταδιακή αύξηση των διαζυγίων,
κ.ά. (Franceskin, 2008).
Ωστόσο, αν και οι παραδοσιακές µορφές έχουν διαταραχθεί, η οικογένεια παραµένει
για τα µέλη της ένα µέρος αλληλεγγύης. Με την επικράτηση της πυρηνικής οικογένειας, η
οικογένεια απέκτησε λιγότερο κοινωνικό έλεγχο, περισσότερη ελευθερία, αλλά και
περισσότερο άγχος, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή οικογένεια, όπου επικρατούσε ισχυρός
κοινωνικός έλεγχος, έλλειψη ελευθερίας, αλλά λιγότερο άγχος. Στις πυρηνικές οικογένειες η
επιλογή του συζύγου ήταν ελεύθερη, ατοµική και βασιζόταν στο αίσθηµα της αγάπης. Όµως,
η επιλογή αυτή δεν ήταν αµετάκλητη, καθώς το διαζύγιο εισήχθη δυναµικά στη νοοτροπία
και την καθηµερινότητα των µελών της πυρηνικής οικογένειας (Deswarte, 2011).
Όπως προαναφέρθηκε, στην παραδοσιακή οικογένεια ο γάµος προστατευόταν ακόµα
και από τη νοµοθεσία. Το 1969 η Πολιτεία της Καλιφόρνιας εξέδωσε διάταγµα, που επέτρεπε
το διαζύγιο µε κοινή συναίνεση. Σήµερα αυτή η νοµική αρχή ισχύει σε όλα τα κράτη. Την
ίδια εποχή η κοινωνία, αλλά και η επιστηµονική κοινότητα, υποστήριζαν ότι είναι πιο
αποτελεσµατικό ένα διαζύγιο από ότι ένας «αποτυχηµένος - δυστυχισµένος» γάµος.
Παράλληλα, ερχόταν στο προσκήνιο η πεποίθηση, ότι τα παιδιά θα είναι πιο ευτυχισµένα, αν
οι γονείς είναι περισσότερο ευτυχισµένοι. Επίσης, οι επιστήµονες ισχυρίστηκαν, ότι το
διαζύγιο ήταν µια προσωρινή κρίση, στην οποία η µεγαλύτερη ζηµία συντελείται κατά την
αρχική περίοδο του χωρισµού και ότι µε τον καιρό τα παιδιά θα προσαρµόζονταν, εάν οι
γονείς είχαν µια οµαλή επικοινωνία (Wolfinger, 2001). Στην εποχή της πυρηνικής
οικογένειας, όµως, αγνοήθηκαν οι επιπτώσεις ενός διαζυγίου, τόσο για τους ίδιους τους
γονείς, όσο και για τα παιδιά.
Την ίδια εποχή στην αστική οικογένεια ένα µέλος, το παιδί, αποκτά ξαφνικά
πρωταρχικό ρόλο. Πάνω σε αυτό βασίζεται ο γάµος και η δηµιουργία της οικογένειας. Οι
επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες δύο ατόµων που αποφασίζουν να ζήσουν µαζί εναποτίθενται σε
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ένα τρίτο πρόσωπο, το παιδί. Αυτή η παιδοκεντρική αντίληψη του γάµου και της οικογένειας
εξυπηρετεί τη βασική ανάγκη για σταθεροποίηση της οικογενειακής ενότητας, που οι νέες
συνθήκες ζωής απειλούσαν µε διάλυση. Η παιδοκεντρικότητα εκφράζεται µέσα από την
υπερβολική προσήλωση στην προσπάθεια για τη µόρφωση των παιδιών, την αγωνία και την
πίεση για την επίδοσή τους στο σχολείο. Οι γονείς ζουν µέσα από τα παιδιά τους και τελικά
έρχονται αντιµέτωποι µε την κρίση της σχέσης - του γάµου τους, όταν τα παιδιά
αποµακρύνονται από το σπίτι και χάνουν το νόηµα της ύπαρξης τους (Κατάκη, 1998).
Στην πυρηνική οικογένεια ένα µέλος, το παιδί, αποκτά πρωταρχικό ρόλο, αποτελεί
σκοπό και πάνω σε αυτό βασίζεται ο γάµος και η δηµιουργία της οικογένειας. Επιπλέον, η
πυρηνική οικογένεια επιδιώκει την κοινωνική άνοδο των µελών της προκειµένου να
προωθηθεί και να προσαρµοστεί και η οικογένεια ως σύνολο. Για την επίτευξη των
επιδιώξεων αυτών, λοιπόν, παρατηρείται µία υπερβολική προσήλωση στην προσπάθεια για
τη µόρφωση των παιδιών, µια αγωνία και πίεση για την επίδοση των παιδιών στο σχολείο,
καθώς η επιτυχία των παιδιών είναι στενά συνυφασµένη µε την ψυχική ευηµερία των γονέων.
Το µοντέλο, εποµένως, της πυρηνικής οικογένειας χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία
αλληλεξάρτησης, τα οποία, όµως, τελικά καταλήγουν σε αντιφάσεις και συγκρούσεις, τόσο
για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Ο αγώνας για την επίτευξη των προσωπικών
επιδιώξεων του παιδιού, συγκρούεται µοιραία µε τις προσδοκίες των άλλων µελών της
οικογένειας για συντροφικότητα, υποστήριξη και φροντίδα. Όλη αυτή η αγωνία των γονιών
για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και την επίτευξη της πνευµατικής του ανέλιξης οδηγεί,
αφενός τους γονείς σε συναισθήµατα ευτυχίας, ικανοποίησης και κοινωνικής ανόδου, και
αφετέρου σε θλίψη και πόνο, καθώς τα παραπάνω συνεπάγονται την αποµάκρυνση του
παιδιού από το σπίτι και την αυτονόµηση του. Από την άλλη µεριά, τις ίδιες αντιφατικές
τάσεις και συναισθήµατα βιώνουν και τα παιδιά, καθώς είτε επιτύχουν, είτε αποτύχουν, δε θα
απελευθερωθούν από τη σύγκρουση µε τους γονείς. Θεωρούν, µάλιστα, ότι η αποτυχία
εισπράττεται από τους γονείς ως προδοσία των γονεϊκών ονείρων, ενώ η επιτυχία επιφέρει
γονεϊκή µοναξιά. Ο παιδοκεντρικός αυτός χαρακτήρας επηρέασε σηµαντικά τη γυναικεία
ταυτότητα, καθώς η γυναίκα της πυρηνικής οικογένειας αισθάνεται, πως ο µοναδικός
άνθρωπος που την έχει πραγµατικά ανάγκη είναι το παιδί της, στο οποίο και προσφέρει την
απόλυτη φροντίδα και µέσω του οποίου αναµένει και επιζητά την προσωπική της αναγνώριση
(Μεσσήνης, 2011).
Έτσι, στο πλαίσιο όλων αυτών, στη δεκαετία του 1970 παρατηρείται άνοδος των
ποσοστών των διαζυγίων, το οποίο επιφέρει νέες µορφές οικογένειας και αµφισβήτηση του
πυρηνικού µοντέλου. Τα τελευταία χρόνια, σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν εµφανιστεί
εναλλακτικοί τύποι οικογενειών.
1.2.2.3. Το διαζύγιο στην σύγχρονη-µετανεωτερική οικογένεια
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας είναι η απότοµη πτώση
του αριθµού των πρώτων γάµων και η ταχεία αύξηση του διαζυγίου. Οι κοινωνιολόγοι έχουν
προτείνει µια σειρά βασικών εξηγήσεων γι’ αυτό το φαινόµενο. Το διαζύγιο, υποστηρίζουν,
ότι πλέον αποτελεί µια εύκολη νοµική διαδικασία και επίσης είναι κοινωνικά αποδεκτό.
Οµοίως, ο ατοµικισµός αυξάνεται, µε πολλούς ανθρώπους να ενδιαφέρονται περισσότερο για
την προσωπική ικανοποίηση παρά για την οικογενειακή. Παράλληλα, οι γυναίκες σήµερα
εξαρτώνται λιγότερο ή και καθόλου από τους άνδρες και έχουν µεγάλες προσδοκίες
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην αύξηση των διαζυγίων. Το
διαζύγιο έχει επηρεάσει το πυρηνικό µοντέλο οικογένειας δραµατικά και έχει οδηγήσει σε
τεράστια αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών. Απόρροια αυτών ήταν η δηµιουργία των
προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση µιας «µετά- νεωτερικής – µετά- µοντέρνας» οικογένειας
(π.χ. µόνοι γονείς, ζευγάρια χωρίς παιδιά, σύµφωνα συµβίωσης, οµοφυλόφιλα ζευγάρια κ.ά.).
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Η ραγδαία αύξηση των εναλλακτικών µορφών οικογένειας και η αύξηση των διαζυγίων
δείχνει την αποµάκρυνση της σύγχρονης κοινωνίας από τη πυρηνική µορφή οικογένειας. Οι
τάσεις αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά και µε την πάροδο του χρόνου.
Στις σύγχρονες κοινωνίες, αν και η οικογένεια δηµιουργείται πάνω στο αίσθηµα της
αγάπης, το ίδιο το συναίσθηµα αυτό έχει γίνει εύθραυστο. Αν και η σύνθεση της οικογένειας
αποτελείται πλέον από άτοµα µε τα ίδια γούστα, τις ίδιες συνήθειες και την ίδια κοινωνική
προέλευση, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν µεγαλύτερα ποσοστά διαζυγίων παρά ποτέ.
Ξεκινώντας µια οικογένεια είναι πιο εύκολο να στηρίζεται σε µια κουλτούρα κοινών αξιών
των συντρόφων, ωστόσο, σήµερα η γνώση του άλλου συντρόφου είναι αρκετά περιορισµένη
στη πραγµατικότητα.
Στη µετανεωτερική οικογένεια οι περισσότεροι ηλικιωµένοι αποκλείονται, γιατί η
γνώση τους θεωρείται ξεπερασµένη. Έχει επέλθει ο αποκλεισµός τους, επειδή δεν
θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιµοι για την οικογένεια και την κοινωνία. Στην µετανεωτερική
εποχή επικρατεί το µοντέλο της νεολαίας. Αυτό το µοντέλο της νεολαίας µεγεθύνεται: τα
πάντα, όπως και τα µέλη της οικογένειας, θα πρέπει να είναι όµορφα, υγιή, αποτελεσµατικά
και προσαρµόσιµα. Στις σύγχρονες κοινωνίες η δοµή των ρόλων στην οικογένεια είναι
κατακερµατισµένη και εξειδικευµένη. Η οικογένεια εξειδικεύεται να επηρεάζει, αλλά αυτό
δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι παρέχει φροντίδα, εκπαίδευση και συναισθήµατα. Πλέον, τα
µέλη µιας οικογένειας δεν µπορούν να περνούν χρόνο ακούγοντας τους άλλους και όταν
συµβαίνει αυτό θεωρείται κάτι ιδιαίτερα γενναιόδωρο, λόγω της αυξηµένης δυσκολίας. Αυτό
φυσικά προκαλεί προβλήµατα επικοινωνίας και αποµονώνει τα µέλη µεταξύ τους. Με το
βοµβαρδισµός της έννοιας της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, κάθε τι διατηρείται
κρυφό, ακόµα και στους κόλπους της οικογένειας, µε έντονα τα συναισθήµατα της µοναξιάς
(Deswarte, 2011).
Σήµερα η βιοµηχανία και ο εργασιακός τοµέας έχει αλλάξει εντελώς. Οι άνθρωποι,
κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, δεν εργάζονται πια στο τοµέα της βιοµηχανικής περιοχής,
αλλά απασχολούνται στις τηλεπικοινωνίες και τους υπολογιστές. Αυτού του είδους η νέα
κοινωνία, η οποία µάλιστα αλλάζει πολύ γρήγορα, απαιτεί από τον άνθρωπο να είναι πάρα
πολύ ευέλικτος και να µη δεσµεύεται σε σταθερά δοµικά πλαίσια. Η µαρξιστική θέση
υποστηρίζει, ότι η διαφορετική οικονοµική κατάσταση σε ότι αφορά την κυριαρχία και την
αλλαγή της φύσης του συστήµατος παραγωγής, οδηγούν στο διαζύγιο, κάτι το οποίο µπορεί
να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία. Υποστηρίζεται, ότι η αύξηση του ποσοστού των
διαζυγίων µπορεί να θεωρηθεί ως ένα προϊόν της σύγκρουσης µεταξύ της αλλαγής του
οικονοµικού συστήµατος και των κοινωνικών και ιδεολογικών υπερδοµών. Η παρούσα
έρευνα δείχνει ότι, όταν ένα µέλος της οικογένειας πρέπει να φύγει µακριά από το σπίτι για
να κερδίσει χρήµατα, τότε δηµιουργείται χάσµα µεταξύ των συζύγων. Η κατάσταση οδηγεί
σε αντιφάσεις σε διάφορα επίπεδα και στη συνέχεια εµφανίζεται το διαζύγιο. Οµοίως, η
µεταβαλλόµενη φύση των επαγγελµάτων και των ευκαιριών µπορεί να προκαλέσει
σύγκρουση, όσον αφορά το καθεστώς και το ρόλο των συντρόφων (Acharya, 1998).
Προκειµένου να αντιµετωπίσει όλες αυτές τις αλλαγές, η έννοια της οικογένειας
επικεντρώνεται στη σχέση των δύο φύλων, στη σχέση των ζευγαριών, στην προσωπική
ευτυχία που πηγάζει από αυτή τη σχέση και γενικά αλλάζει ολοένα µορφή (Φθενάκης, 1996).
Μια πρόσφατη έκθεση για τη δηµογραφική κατάσταση στις δεκαπέντε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι η οικογένεια, η οποία κατά το παρελθόν
λειτουργούσε ως θεσµός και µέσο κοινωνικής ένταξης, έχει γίνει ένα σύµφωνο ανάµεσα σε
δύο άτοµα που αναζητούν την προσωπική ικανοποίηση. Όταν αυτή η ικανοποίηση δεν
επιτυγχάνεται η οικογενειακή µονάδα συχνά καταρρέει. Αυτές οι αλλαγές συνέβησαν σε ένα
πλαίσιο του οικονοµικού µετασχηµατισµού, το οποίο οδήγησε εκατοµµύρια γυναικών στην
αγορά εργασίας και δηµιούργησε ανταγωνισµό για τις θέσεις εργασίας, που συχνά οδηγεί
τους γονείς να εργαστούν µακριά από την οικογένεια και σε άσχηµες συνθήκες εργασίας.
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Ακόµα και τα άτοµα που επιθυµούν να έχουν µια οικογένεια παρέχοντας της φροντίδα,
αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια και µερικές φορές πρέπει να αντιµετωπίσουν σχεδόν
ανυπέρβλητες προκλήσεις. Μαζί µε αυτές τις κοινωνικό- οικονοµικές εξελίξεις και την
αλλαγή αξιών, σηµειώνεται µια υποτίµηση των εννοιών του καθήκοντος και της κοινωνικής
ευθύνης και τα άτοµα φαίνεται να αναζητούν περισσότερο την ατοµική τους ελευθερία και
την αυτό-ικανοποίηση (Ecclaisia, 2003). Ο µεγάλος αριθµός των διαζυγίων, πλέον δεν
ερµηνεύεται ως η επιθυµία εξόδου από οποιοδήποτε οικογενειακό δεσµό, αλλά µάλλον ως
ατοµικιστική συµπεριφορά, όπου η αναζήτηση της προσωπικής ανάπτυξης είναι υψίστης
σηµασίας (Franceskin, 2008).
Εξαιτίας όλων αυτών των αντιφατικών συναισθηµάτων, που απορρέουν από την µετάνεωτερική εποχή, εµφανίζονται νέες εναλλακτικές µορφές οικογένειας, οι οποίες
εξυπηρετούν τις παραπάνω συναισθηµατικές ανάγκες. Για παράδειγµα στον ελλαδικό χώρο οι
πιο συχνές εναλλακτικού τύπου οικογένειες είναι οι «ανασυγκροτηµένες» οικογένειες, οι
οποίες είναι οι οικογένειες που δηµιουργούνται από δεύτερο γάµο. Αυτή, όµως, η νέα
οικογενειακή οργάνωση δηµιουργεί µια σειρά από πρακτικά, νοµικά, οικονοµικά και
ψυχολογικά θέµατα, τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες. Το παιδί έχει πλέον δύο
οικογένειες, µια βιολογική οικογένεια, που είναι όµως «διαλυµένη» και µια «πραγµατική»
οικογένεια, µε την οποία ζει καθηµερινά. Αυτή η οικογενειακή κατάσταση, αν και δυναµική,
είναι δύσκολη επειδή είναι περίπλοκη. Η στιγµή της ανασυγκρότησης συνιστά µια νέα κρίση,
µια ασταθή κατάσταση που συνεπάγεται πολύ κόπο, χρόνο, µεγάλη υποµονή και ψυχική
διαθεσιµότητα (Μεσσήνης, 2011).
Η σηµερινή πραγµατικότητα έχει δηµιουργήσει, επίσης και µια άλλη µορφή
οικογένειας, τις λεγόµενες «χωλές» οικογένειες. Πρόκειται για συζυγικές οικογένειες που
έχουν χωριστεί σε δυο τµήµατα, όχι γιατί οι σύζυγοι δεν επιθυµούν να ζουν µαζί, αλλά γιατί
µη οικογενειακοί λόγοι τους οδήγησαν σε αυτό. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως σε
κοινωνικοοικονοµικούς λόγους. Οι επιδράσεις σε αυτή την περίπτωση, κυρίως για τα παιδιά,
µοιάζουν µε αυτές των µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά σε ένα πολύ πιο «ήπιο» κλίµα,
καθώς ο γονέας απουσιάζει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αλλά όποτε είναι δυνατό
επισκέπτεται την οικογένεια του. Όµως και σε αυτή την περίπτωση, το παιδί δεν έχει στην
καθηµερινότητα του και τα δυο γονεϊκά πρότυπα (Μεσσήνης, 2011).
Συνοψίζοντας, το κύριο χαρακτηριστικό της οικογένειας είναι η έκταση και η
ταχύτητα των αλλαγών της, ακόµα και στη δοµή της. Αυτό συµβαίνει σε όλες τις χώρες, αλλά
τα αποτελέσµατα αυτών των αλλαγών είναι ανόµοια, καθώς διαφέρει το πλαίσιο και το
χρονοδιάγραµµα µέσα στο οποία συνέβησαν και συµβαίνουν. Πλέον οικογένεια και τα άτοµα
καλούνται να αντιµετωπίσουν αυτό το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, τη συνεχή
αντίθεση ανάµεσα στην παραδοσιακή και τη νέα οικογένεια και τις εναλλακτικές µορφές
οικογενειών, όπως είναι η διαζευγµένη οικογένεια.
Η σηµερινή «διάλυση» της οικογενειακής ζωής είναι, σύµφωνα µε τους Van Zyl και
Bekker (2000: 10), ένα από τα πιο επώδυνα επεισόδια στην ιστορία των ανθρώπων και της
καθηµερινής τους ζωής. Οι ερευνητές και οι κλινικοί ψυχολόγοι που εµπλέκονται ενεργά στα
προβλήµατα του διαζυγίου έχουν απορρίψει την παραδοσιακή παραδοχή, ότι µετά το διαζύγιο
η οικογένεια διαλύεται, τελειώνει ο ρόλος του συζύγου και η σχέση πατέρα – παιδιού (Durst,
Wedemeyer & Zürcher 1985: 423). Αντίθετα, αναγνωρίζουν την ύπαρξη των εν εξελίξει
συναλλαγών µεταξύ των πρώην συζύγων και την πατρική συνεχή συµµετοχή µετά το
διαζύγιο. Ο Emery (1994: 18-19) τονίζει, επίσης, ότι η διαζευγµένη οικογένεια εξακολουθεί
να είναι µια οικογένεια, αν και δεν ορίζεται από την κοινή κατοικία πια, αλλά από τις κοινές
σχέσεις, οι οποίες, ακόµα και όταν είναι άκρως αντίθετες, είναι ακόµα σχέσεις. Ως εκ τούτου
πρέπει να επαναδιαπραγµατευθούν τις σχέσεις τους, διότι εννοιολογικά και πρακτικά τα
συναισθήµατα, οι σκέψεις και οι δράσεις των επιµέρους µελών της οικογένειας δεν µπορούν
να γίνουν κατανοητά εκτός του ευρύτερου οικογενειακού συστήµατος.
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Εποµένως, για την κατανόηση των οικογενειακών σχέσεων, των συµπεριφορών και
των συναισθηµάτων των µελών διαζευγµένων οικογενειών, είναι ωφέλιµη µια οικοσυστηµική διερεύνηση αυτού του µεταβατικού γεγονότος.Ταυτόχρονα, όµως, είναι
απαραίτητο αυτό το γεγονός να µελετηθεί και στο πλαίσιο ενός µοντέλου ηθικής
ορθολογικότητας, στο οποίο τα µέλη της οικογένειας τοποθετούνται µέσα σε συγκεκριµένα
κοινωνικά, πολιτιστικά και σχεσιακά πλαίσια. Με βάση αυτό, η ζωή είναι καλύτερα
κατανοητή ως µια σειρά από πολύπλοκα ηθικά διλήµµατα, στα οποία δεν υπάρχουν γενικές
απαντήσεις. Για την κατανόηση της οικογενειακής ζωής είναι σηµαντικό να εξερευνηθούν
και να κατανοηθούν τόσο οι οικογενειακές πρακτικές, όσο και η σηµασία της ηθικής
ταυτότητας και παρουσίασης του εαυτού, τα οποία εµπλέκονται τόσο στις συνθήκες
διαβίωσης, όσο και στην οικογενειακή ζωή (Philip, 2006).
Ο εννοιολογικός τοµέας της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας της οικογένειας
τονίζει, ότι οι αλλαγές στην οικογένεια, στο γάµο, κ.τ.λ. σχετίζονται µε το µεταβαλλόµενο
πλαίσιο της κοινωνίας, το οποίο διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία. Οι οικογενειακές
διαταραχές σχετικά µε τη διαδικασία του χωρισµού, της οικογενειακής εγκατάλειψης, της
ακύρωσης και του διαζυγίου είναι πολύ σηµαντικά θέµατα και µελετούνται από αυτούς τους
κλάδους. Ο γάµος µέσα στην κοινωνία θεωρείται ως πηγή υποστήριξης, ψυχαγωγίας και
ικανοποίησης για το παντρεµένο ζευγάρι. Ωστόσο, στην πραγµατική ζωή η θεώρησης της
οικογένειας και του διαζυγίου επηρεάζεται περισσότερο από το σύγχρονο περιβαλλοντικό
πλαίσιο (οικογενειακό, κοινωνικό, κ.ά.), το οποίο είναι γεµάτο νέες µεταβάσεις, κρίσεις και
προκλήσεις και επιδέχεται ποικίλες προσεγγίσεις.
1.2.2.3.1. Το διαζύγιο ως µετάβαση ή/και κρίση
Κατά το µοντέλο των McCubbin και Patterson (1983), η οικογενειακή ζωή
επηρεάζεται από τις αλλαγές που συµβαίνουν στην οικογένεια, από το ρόλο της ευελιξίας και
τους κανόνες της οικογένειας που επιτρέπουν την συναισθηµατική έκφραση. Δεδοµένου ότι
οι οικογενειακές κρίσεις εξελίσσονται και επιλύονται σε ένα χρονικό διάστηµα, οι
οικογένειες σπάνια ασχολούνται µε αυτό ως ένα ενιαίο άγχος, αλλά µάλλον ως µια εµπειρία
συσσώρευσης γεγονότων και αλλαγών. Τα γεγονότα της οικογενειακής ζωής και οι αλλαγές
περιλαµβάνουν συµπλέγµατα κανονιστικών και µη κανονιστικών γεγονότων, που
αντιµετωπίζουν οι οικογένειες σε διάφορες περιόδους του κύκλου της ζωής τους. Ωστόσο, µη
κανονιστικά γεγονότα, όπως το διαζύγιο, βιώνονται πιο σπάνια από τις οικογένειες και τα
αποτελέσµατα τους είναι µακροπρόθεσµα. Πολλές από τις οικογένειας που βιώνουν αλλαγές
στη ζωής τους, όπως αναπτυξιακές µεταβάσεις και αλλαγές ρόλων, µπορεί να µην έχουν τους
πόρους για να αντιµετωπίσουν τις πρόσθετες αλλαγές και το άγχος που αυτές επιφέρουν
προκαλώντας συχνά σοβαρές συνέπειες.
Ο ρόλος της ευελιξίας έχει βρεθεί να συνδέεται µε τους πόρους της οικογένειας για
την αντιµετώπιση των δυσκολιών και του άγχους (McCubbin&Patterson, 1983). Ο ρόλος της
ευελιξίας ορίζεται εδώ, ως ο αριθµός των µελών της οικογένειας που αναλαµβάνουν µια
συγκεκριµένη οµάδα εργασιών. Ο ρόλος της ευελιξίας είναι θεωρητικά σηµαντικός για τις
διαζευγµένες οικογένειες, καθώς θα πρέπει να διαχειριστούν µια ποικιλία συµπεριφορών που
στο παρελθόν τις µοιράζονταν. Τα πρόσωπα µπορεί να απαιτείται να εµφανίζουν νέες
συµπεριφορές, προηγούµενες συµπεριφορές, ή να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες,
προκειµένου να διατηρηθεί ένα νέο νοικοκυριό.
Ο Ahrons (1980) υποστήριξε, ότι η ασάφεια που περιβάλλει τους ρόλους της
οικογένειας µετά το διαζύγιο είναι µια σηµαντική πηγή άγχους, η οποία από µόνη της
προκαλεί περαιτέρω αλλαγές στους ρόλους. Έχει, επίσης, προσθέσει, ότι «εν όψει της
ασάφειας του ρόλου του διαζευγµένου προσώπου στον πολιτισµό µας, η διαζευγµένη
οικογένεια είναι σε µια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση» (Ahrons, 1980: 534). Η
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αποτελεσµατική έκφραση των συναισθηµάτων προορίζεται για να µειώσει µια δεδοµένη
δυσκολία ή άγχος (McCubbin & Patterson, 1983).
Οι οικογενειακοί κανόνες, που επιτρέπουν τη συναισθηµατική έκφραση, αποτελούν το
µέσο, µε το οποίο τα µέλη της οικογένειας είναι σε θέση να διαπραγµατευτούν
προσαρµοστικές αλλαγές µε την παρουσία των µακροπρόθεσµων αγχογόνων παραγόντων. Η
βιβλιογραφία δείχνει, ότι τα µέλη µετά από ένα διαζύγιο βιώνουν πληθώρα συναισθηµάτων.
Αυτά περιλαµβάνουν: απόρριψη, κατάθλιψη, εχθρότητα, πικρία, µοναξιά, αµφιθυµία, ενοχή,
αποτυχία και ίσως ανακούφιση. Προφανώς, όταν οι οικογένειες επιτρέπουν στα µέλη τους να
εκφράσουν τα συναισθήµατα τους, η ατοµική προσαρµογή θα είναι πιο αποτελεσµατική από
ό,τι όταν οι κανόνες της οικογένειας απαγορεύουν τη συναισθηµατική έκφραση. Τα µέλη της
οικογένειας µπορούν να επιλέγουν να µην εκφράζουν τα συναισθήµατά τους ο ένας στον
άλλον για διάφορους λόγους (π.χ. προκειµένου να αποφευχθούν οι πρόσθετες ανησυχίες,
όταν υπάρχει ασθένεια, κ.ά.).
Η κρίση του χωρισµού ή του διαζυγίου συνήθως εκδηλώνεται στα άτοµα µε µείωση
στη γενική αίσθηση της ευηµερίας και της λειτουργίας (Kressel, 1975, όπως αναφέρεται στο
Plummer, 1985). Η µείωση στην αίσθηση ευεξίας µπορεί, εν µέρει, να οφείλεται στο άγχος
(Dzegede, Pike & Hackworth, 1981, όπως αναφέρεται στο Plummer, 1985). Η αντίληψη του
ατόµου για το διαζύγιο ή το χωρισµό ως αγχωτικό γεγονός µπορεί να επηρεάσει το βαθµό της
δυσλειτουργίας και το άγχος του ατόµου (όπως αναφέρεται στο Plummer, 1985) ή την
ικανότητα του να ασχοληθεί µε αγχογόνες καταστάσεις.
Η σχέση µεταξύ διαζευγµένων και του άγχους έχει λάβει λίγη προσοχή στην έρευνα,
µε εξαίρεση µια µελέτη από τους Dzegede, Pike και Hackworth (1981), όπως αναφέρεται στο
Plummer, 1985). Βρήκαν ότι οι διαζευγµένοι ή τα άτοµα που βρίσκονταν σε διάσταση
υπέφεραν περισσότερο από άγχος και ήταν άρρωστα πιο συχνά σε σχέση µε τους
παντρεµένους και υπέφεραν σε µεγαλύτερο βαθµό από περισσότερες φοβίες. Το άγχος
υποτέθηκε, ότι σχετίζεται µε την αδυναµία της οικογένειας να προσαρµοστεί αποτελεσµατικά
στην αλλαγή της οικογένειας µετά το διαζύγιο ή το χωρισµό (McCubbin & Patterson, 1983).
Εποµένως, το διαζύγιο µπορεί να µελετηθεί ως µια κρίση µετάβασης, καθώς αλλάζει την
δοµή της οικογένειας από την πυρηνικότητα στην µη πυρηνική της µορφή (Plummer, 1985).
Ο Jones (1995: 96-97) αναφέρει το διαζύγιο, ως µια κρίση της µετάβασης της
οικογένειας. Σε αντίθεση µε άλλες κρίσεις, η κρίση του διαζυγίου δεν εµφανίζεται ξαφνικά,
αλλά έχει προηγηθεί µια περίοδος κατά την οποία κλιµακώνεται η οικογενειακή σύγκρουση
και η συζυγική ικανοποίηση µειώνεται. Ο Kraus (1999: 74) υπενθυµίζει, ότι είναι επίσης µια
διαδικασία κοινωνικής και ψυχολογικής αλλαγής στις επιµέρους σχέσεις και στις
οικογενειακές σχέσεις, που µπορεί να παραταθεί για πολλά χρόνια και ότι δεν υπάρχει
αντιστοιχία µε άλλες κρίσεις της ενήλικης ζωής.
Ο Simpson (1998: 92) προσδιορίζει σαφώς τα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήµατα
για τους άνδρες και τις γυναίκες µετά το διαζύγιο. Για τις γυναίκες η αίσθηση της ενοχής, η
αυτοµοµφή και η θλίψη που προκαλεί η κατάληξη µιας σχέσης επιδεινώνεται από την
αγωνία, την εξάρτηση και τις απαιτήσεις των παιδιών τους. Τα προβλήµατα αυτά είναι
πιθανό να περιγράφονται µε όρους όπως η κατάθλιψη και είναι µέρος µιας ευρύτερης
παθολογίας, η οποία αναφέρεται ως «θηλυκοποίηση της ψυχολογικής δυσφορίας». Για τους
άνδρες σε αυτή την µετάβαση το να εκφράσουν την αγωνία τους δεν είναι τόσο πολιτισµικά
αποδεκτό. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι συναισθηµατικές δυσκολίες συχνά κρύβονται και
πολλές φορές οδηγούν σε σωµατοποίηση του άγχους. Τα προβλήµατα υγείας συχνά
επιδεινώνονται από το ποτό, το κάπνισµα και την υπερβολική εργασία στον απόηχο του
διαζυγίου.
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1.2.2.3.2. Το διαζύγιο ως διαγενεακή και γενετική «κληρονοµιά»
Μια άλλη θεώρηση του διαζυγίου είναι η διαγενεακή του µετάδοση (Amato, 1996·
Kunz, 2001). OAmato (1996), σε µελέτη χρησιµοποίησε εθνικά διαχρονικά δεδοµένα,
προκειµένου να εξηγήσει τη διαγενεακή µετάδοση του διαζυγίου. Σύµφωνα µε αυτή, το
γονεϊκό διαζύγιο σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο διαζυγίου των απογόνων, ειδικά όταν ένας
εκ των συζύγων ή και οι δύο σύζυγοι έχουν βιώσει τη διάλυση του γάµου των γονιών τους.
Ωστόσο, η ηλικία γάµου του παιδιού, η συµβίωση, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, τα
διαπροσωπικά προβλήµατα και η στάση του για το γάµο προ-διαζυγίου µπορεί να επηρεάσει
την επίδραση του γονεϊκού διαζυγίου. Τα ευρήµατα της µελέτης του Kunz (2001) ήταν
συνεπή µε την προηγούµενη έρευνα. Ειδικότερα, τα άτοµα των οποίων οι γονείς χώρισαν
ήταν πιο πιθανόν να χωρίσουν και οι ίδιοι. Ο White (1990, όπως αναφέρεται στο Kunz,
2001), για παράδειγµα, έχει προτείνει ότι αυτό µπορεί να ερµηνευτεί από το γεγονός, ότι
µέσα στην οικογένεια τα παιδιά µοντελοποιούν τη συµπεριφορά των γονιών τους και αυτό
µπορεί να παράγει το ίδιο οικογενειακό µοτίβο, υιοθετώντας συµπεριφορές των γονέων µε
«αποτυχηµένους» γάµους.
Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί µια γενετική σύνδεση για τη διαγενεακή µετάδοση
του διαζυγίου (McGue & Lykken, 1992, όπως αναφέρεται στο Kunz, 2001). Για παράδειγµα,
οι McGue και Lykken (1992) µελέτησαν 1.500 ζευγάρια διδύµων του ίδιου φύλου και
πρότειναν, ότι οι γενετικοί παράγοντες µπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα διατήρησης
του γάµου. Η µελέτη των µονοζυγωτικών διδύµων έδειξε, ότι αν ένα άτοµο είχε έναν
µονοζυγωτικό αδερφό δίδυµο, ο οποίος ήταν χωρισµένος, τότε το εν λόγω πρόσωπο είχε έξι
φορές περισσότερες πιθανότητες να χωρίσει και αυτό, από ότι αν δεν ήταν διαζευγµένος ο
δίδυµος αδερφός. Στην περίπτωση των διζυγωτικών διδύµων, οι αντίστοιχες πιθανότητες
ήταν υψηλότερες µόνο κατά δυο φορές. Αν και οι συγγραφείς πρότειναν ότι αυτά τα
αποτελέσµατα υπαινίσσονται µια γενετική προδιάθεση, που επηρεάζει την ποιότητα της
σχέσης, παρέχεται και µια διαφορετική πιθανή εξήγηση του φαινοµένου. Αυτή υποστηρίζει,
ότι τα ζευγάρια που παντρεύονται άτοµα, τα οποία έχουν παρόµοιο σύστηµα αξιών και
συµφερόντων είναι λιγότερο πιθανόν να χωρίσουν σε σχέση µε αυτά που έχουν διαφορετικό
(π.χ. από διαφορετική θρησκεία, η γυναίκα να είναι µεγαλύτερη κάτι το οποίο έρχεται σε
αντίθεση µε την κοινωνική νόρµα, κ.ά.).
Εποµένως, µέσα από τα αποτελέσµατα, υποστηρίζεται, ότι τα παιδιά διαζευγµένων
γονέων ή τα δίδυµα αδέλφια µε διαζευγµένους αδερφούς έχουν αυξηµένες πιθανότητες
διαζυγίου. Ωστόσο, παραµένει αναπάντητο το ερώτηµα αν αυτό είναι αποτέλεσµα
περιβαλλοντικής ή/και γονιδιακής µετάδοσης.
1.2.2.3.3. Το διαζύγιο ως διαδικασία αντιληπτικής ανασυγκρότησης
Στην σύγχρονη εποχή οι οικογένειες αντιµετωπίζουν πολλές και ταραχώδεις αλλαγές
και την αναθεώρηση των παραδοσιακών προτύπων. Σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο και
αλληλεξαρτώµενο κόσµο µε συγχύσεις και ανατροπές, οι οικογένειες καλούνται να αυξήσουν
τις ικανότητές τους και την εµπιστοσύνη. Όπως προτρέπει ο Bateson (1994, όπως αναφέρεται
στο Walsh, 1996), οι οικογένειες πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τη διαδικασία της
µάθησης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και σε όλα αυτά που κάνουν. Η ενθάρρυνση,
όπως και το όραµα και οι δεξιότητες, αποτελούν βασικά στοιχεία της προσαρµοστικότητας
των ατόµων και των οικογενειών απέναντι σε αυτές τις αλλαγές.
Ένα από τα κεντρικότερα θέµατα, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτό της απώλειας που
συνοδεύει συνήθως το διαζύγιο, τόσο λόγω των πολλαπλών εξωτερικών ζηµιών, όσο και
εξαιτίας του γεγονότος, ότι στην ανθρώπινη ανάπτυξη η προσωπική αλλαγή συνεπάγεται την
απόρριψη κάποιων ιδεών και συνηθειών που δεν είναι πλέον βιώσιµες και αποτελεσµατικές,
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µε αποτέλεσµα να επιταχύνονται συχνά τα συναισθήµατα απώλειας και ανασφάλειας. Έτσι,
το διαζύγιο µεταβάλλει τις σχέσεις µε ποικίλους τρόπους, καθώς η απώλεια µιας σχέσης
αποτελεί µια έντονη ερµηνευτική διαδικασία, η οποία αλλάζει το σχήµα των αντιλήψεων για
την επικοινωνία, τη δυναµική και τη δοµή των σχέσεων. Το διαζύγιο φαίνεται ότι αποτελεί
«καταλύτη» για τις αλλαγές σε επίπεδο προσδοκιών των ενηλίκων και σε επίπεδο εµπειριών
στις προσωπικές τους σχέσεις. Η µετακίνηση, επίσης, από τις αρχικές αντιδράσεις του
διαζυγίου αντανακλά, ότι το διαζύγιο είναι µια διαδικασία αλλαγών και ανάπτυξης
(Schneller, 2001).
Μετά από ένα συζυγικό χωρισµό οι ενήλικες έρχονται αντιµέτωποι µε τη διαδικασία
του διαζυγίου, µε την αλλαγή και τον µετασχηµατισµό των στενών οικογενειακών σχέσεων.
Βασικό θέµα µελέτης, εποµένως, είναι να περιγραφεί το πώς οι ενήλικες ερµηνεύουν την
εµπειρία του διαζυγίου, ιδίως σε συνάρτηση µε τον τρόπο που αυτό συνδέεται µε τις ιδέες
περί οικειότητας και τις στενές σχέσεις µετά το διαζύγιο (Schneller, 2001). Το θεωρητικό
πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η µελέτη, ήταν αυτό της κοινωνικής κατασκευής, σύµφωνα µε
το οποίο η αντίδραση σε ένα διαζύγιο µπορεί να επηρεαστεί από τη γλώσσα, είτε µέσω
µεµονωµένων εξηγήσεων, είτε µέσω κοινωνικών ανταλλαγών µε τους άλλους και µέσω
πολιτιστικών εννοιών του γάµου και του διαζυγίου, που επηρεάζουν την σκέψη και τις
αντιλήψεις ενός ατόµου. Βασίστηκε, επίσης, στη θεωρία της προσκόλλησης, η οποία
πρόσφερε µια εννοιολογική βάση για την εξέταση της αλληλεπίδρασης µεταξύ σταθερότητας
και αλλαγής των ενηλίκων, των εννοιολογιών των ερωτικών σχέσεων και των διαδικασιών
που διέπουν τον τρόπο που οι ενήλικες αντιµετωπίζουν τις µεταβαλλόµενες διαπροσωπικές
καταστάσεις. Στις θεωρίες της απώλειας και της ανανέωσης, µέσω των οποίων παρέχεται µια
εννοιολογική βάση για να κατανοηθεί το πώς οι αντιδράσεις στην απώλεια εξελίσσονται µε
την πάροδο του χρόνου, αλλά και οι σχέσεις µετά το διαζύγιο. Τα στοιχεία συνελέγησαν
µέσω ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων 21 διαζευγµένων ανδρών και γυναικών. Η ανάλυση των
στοιχείων έγινε µε βάση τις ερωτήσεις της έρευνας και µε βάση την φαινοµενολογική
προσέγγιση. Η ανάλυση των δεδοµένων αποκάλυψε ότι το διαζύγιο αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στην αυτοαντίληψη και την προσωπική ανάπτυξη. Τα κύρια συναισθήµατα των
συµµετεχόντων ήταν η οδύνη, η σηµαντική µείωση των σχέσεων οικειότητας και η
αναζήτηση του νοήµατος αυτής της απώλειας στην προσπάθεια να κατανοηθούν οι αιτίες του
διαζυγίου για να βοηθηθούν στις µελλοντικές τους σχέσεις. Ένα σηµαντικό συστατικό της
παρούσας ερµηνευτικής προσπάθειας είναι το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συνέβη το
διαζύγιο. Επειδή το διαζύγιο εξακολουθεί να φέρει κάποιο στίγµα στην κοινωνία, το διαζύγιο
παρέχει µια πρόκληση για να δηµιουργηθούν θετικές έννοιες για αυτή την εµπειρία. Σε ότι
αφορά τις αντιλήψεις και τις προσωπικές εµπειρίες καταγράφηκε, ότι οι κύριες συνέπειες του
διαζυγίου ήταν οι σκόπιµες αλλαγές στα πρότυπα επικοινωνίας, τις αλληλεπιδράσεις, τις
στάσεις και τις προσδοκίες από τον εαυτό, αλλά και από τις προσωπικές σχέσεις. Ένα από τα
πιο σηµαντικά στοιχεία αυτών των αλλαγών είναι η αλλαγή των επιπέδων οικειότητας µεταξύ
των συντρόφων. Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα µετά το διαζύγιο συνεχίζουν να έχουν µια
βιολογική γνώση για τον πρώην σύντροφο, η οποία είναι προνοµιακή, αλλά ταυτόχρονα και
περίπλοκη, καθώς µετά το διαζύγιο αυτή η γνώση υπάρχει, αλλά τώρα καλείται να
εφαρµοστεί σε άλλα περιεχόµενα (η φυσική και ευθεία επικοινωνία αντικαθίσταται από την
ανάγκη για συνεργασία και τακτικότητα µεταξύ των πρώην συντρόφων), γεγονός που φέρνει
στην επιφάνεια την σύνδεση µεταξύ της κοινωνικής και ψυχικής ζωής (Simpson, 1998).
Επιπλέον, σηµειώνουν θεµελιώδεις αλλαγές, σε επίπεδο νοητικών αναπαραστάσεων, κατά τη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτές οι µεταβολές συνδέονταν κυρίως µε το φύλο, αφού οι
γυναίκες µετά το διαζύγιο φάνηκε να βλέπουν τους εαυτούς τους ως πιο δυναµικούς µέσα
στις σχέσεις και οι άνδρες ως πιο ισότιµους και υπεύθυνους για τη συντήρηση της σχέσης.
Πολλές οικογένειες δείχνουν αξιοσηµείωτη αντοχή, επινοώντας νέα µοντέλα της
ανθρώπινης συνάφειας σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες δοµές της οικογένειας και τους
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ρόλους των φύλων. Στις οικογένειες στο Brave New, σε µία εθνογραφική µελέτη οικογενειών
της εργατικής τάξης, ο Stacy (1990, όπως αναφέρεται στο Walsh, 1996) βρήκε µια
δηµιουργική αναµόρφωση της οικογενειακής ζωής σε µια ποικιλία ειδών οικιακής χρήσης και
συγγενικών σχέσεων. Ο Stacy, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τις πρωτοβουλίες για την
αναµόρφωση της εµπειρίας του διαζυγίου από µια οδυνηρή, πικρή, διαχωριστική και µε
οικονοµικές απώλειες εµπειρία σε µια βιώσιµη εµπειρία, η οποία αποτελείται από ποικίλα
συγγενικά δίκτυα, συµµετοχή νέων και πρώην συντρόφων, πολλά σύνολα παιδιών, φίλους και
συνεργαζόµενα νοικοκυριά, τα οποία επιβιώνουν οµαλά και αναπτύσσονται. Παρόλο που
αυτού του τύπου οι οικογένειες ονοµάζονται «µη παραδοσιακές οικογένειες», η ευελιξία
τους, η ποικιλία τους και η προσαρµοστικότητα τους βρέθηκαν να έχουν διάφορα κοινά
σηµεία µε νοικοκυριά και φυλές του παρελθόντος.
Οι οικογένειες µε µια ποικιλία συνθέσεων και αξιών µπορεί να είναι λειτουργικές,
καθώς δεν είναι η µορφή της οικογένειας, αλλά µάλλον οι διαδικασίες της οικογένειας και η
ποιότητα των σχέσεων µέσα σε αυτή, που έχουν την µεγαλύτερη σηµασία για την εξελικτική
ανθεκτικότητα.
1.2.3. Συµπεράσµατα
Οι δοµικές αλλαγές που παρατηρούνται στον θεσµό της οικογένειας, η ανάδυση νέων
κοινωνικών καταστάσεων, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στις συµπεριφορές και στις
αντιλήψεις των ατόµων για την συµβίωση, τη συντροφικότητα, διαφοροποιούν, όπως είδαµε
και στη χώρα µας τις µορφές της οικογένειας και τις ατοµικές επιλογές στον ιδιωτικό βίο και
συντελούν στη διαρκή αύξηση της παρουσίας νέων σχηµάτων οικογενειακής ζωής (όπως
είναι οι διαζευγµένες οικογένειες). Όλες αυτές οι αλλαγές εγγράφονται στη γενικότερη
µεταβολή των αναπαραστάσεων και των πρακτικών όσον αφορά την οικογενειακή ζωή και
τις διαπροσωπικές σχέσεις. Όπως φάνηκε, η συζυγική οµάδα σήµερα γίνεται πιο αβέβαιη, πιο
εύθραυστη και πιο ευάλωτη στο χωρισµό και στη ρήξη. Οι µεταβολές αυτές αντανακλούν τη
διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση, πλέον, της συµβίωσης (µε ή χωρίς γάµο) και της
συντροφικότητας από τις νεώτερες γενιές. Παρατηρείται, λοιπόν, µια µετάβαση σε µια µεταοικογενειακή οργάνωση της κοινωνίας, όπου η οικογένεια δεν λειτουργεί πλέον ως
ενδιάµεσος φορέας ανάµεσα στο κράτος και στο άτοµο. Η οικογένεια, πλέον και τα άτοµα
καλούνται να αντιµετωπίσουν αυτό το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον και τη συνεχή
σύγκρουση ανάµεσα στην παραδοσιακή και νέα οικογένεια. Αυτό συµβαίνει σε όλες τις
χώρες, αλλά τα αποτελέσµατα αυτών των αλλαγών είναι ανόµοια, καθώς διαφέρει το πλαίσιο
και το χρονοδιάγραµµα µέσα στο οποία συνέβησαν και συµβαίνουν. Τα κυρίαρχα και
συνεχώς µεταβαλλόµενα πολιτικά, πολιτισµικά, νοµοθετικά, οικονοµικά, θρησκευτικά και
έµφυλα πρότυπα του σύγχρονου κόσµου διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο. Ωστόσο, το ρόλο
τους δεν τον επιλέγουν και δεν τον καθορίζουν από µόνα τους, καθώς η επικράτηση τους
βασίζεται σε «εργαλεία» των κυρίαρχων ιδεολογιών. Μέσα σε αυτό το ρευστό πλαίσιο οι
πολίτες των κοινωνιών και τα µέλη των οικογενειών προσπαθούν να βρουν τη δική τους
συµβολική έκφραση και ισορροπία µεταξύ του παλιού - του οικείου και του νέου. Στην
προσπάθεια αυτή το βάρος πέφτει στις γυναίκες, που δέχονται τον µέγιστο όγκο της πίεσης
που ασκείται από τα πολιτικά φαντασιακά. Εποµένως, καλούνται όλες οι µεριές να
συµβάλουν για τη σταδιακή προσαρµογή στη νέα αυτή εξέλιξη, ώστε να ξεπεραστούν τα
σηµερινά αδιέξοδα που εµφανίζει η σύγχρονη οικογένεια και η κοινωνία.
Είναι αξιοσηµείωτο να τονιστεί, ότι η «µη-κανονικότητα» των οικογενειακών
σχέσεων εντοπίζεται, πέρα από τα οικογενειακά όρια, σε ένα ευρύτερο όριο, αυτό της
σύγχρονης νεο-φιλελεύθερης πολιτικής, που παράγει τον άκρατο ατοµικισµό και αυτό του
κυρίαρχου κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτισµικού πλαισίου. Εποµένως, το διαζύγιο είναι
αναµφισβήτητο ότι δεν αποτελεί µόνο µια προσωπική δυσκολία για έναν σύζυγο και µία
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σύζυγο. Σύµφωνα µε τον Wright Mills (όπως αναφέρεται στο Elwell, 2005), δεν είναι απλά
ένα προσωπικό πρόβληµα ενός συγκεκριµένου ανθρώπου, αλλά µάλλον ένας κοινωνικός
προβληµατισµός, για τον οποίο έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Από
αυτή την άποψη, η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων χρησιµεύει για να
επαναπροσδιοριστεί, µέσω ποικίλων θεωριών, ένα σηµαντικός κοινωνικός θεσµός, η
οικογένεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
2.1. Εισαγωγή
Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του περασµένου αιώνα σηµειώνονται διάφορες
αλλαγές στη δοµή της πυρηνικής οικογένειας στην Ελλάδα. Πολύ πιο νωρίς µάλιστα έχει
ξεκινήσει η αλλαγή στο σύστηµα αξιών και στην οργάνωση της οικογενειακής ζωής στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Οι σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας, ιδιαίτερα µεταξύ των
συζύγων, µεταβάλλονται, εµφανίζονται νέοι συµπληρωµατικοί ρόλοι του άνδρα και της
γυναίκας σχετικά µε την οργάνωση της οικογενειακής ζωής.
Αυτές οι αλλαγές που βιώνει ο σηµερινός άνθρωπος και η οικογένεια διαµορφώνονται
µέσα από διάφορες κοινότητες και οµάδες ανθρώπων ή σε σχέση µε αυτές. Η ανθρώπινη
ανάπτυξη επηρεάζεται από πολιτισµικά και κοινωνικά στοιχεία του περιβάλλοντος.
Πραγµατώνεται µέσα στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και ως εκ τούτου το
αναπτυσσόµενο άτοµο δέχεται επιδράσεις από όλα τα υποσυστήµατα στα οποία είναι µέλος.
Το διαζύγιο δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά µια πολυσύνθετη διαδικασία µε
πολλές και σηµαντικές αλλαγές σε πολλούς τοµείς της ζωής των µελών της οικογένειας, σε
κοινωνικό, νοµικό, οικονοµικό, οικογενειακό και ψυχολογικό τοµέα. Πολλοί από τους
οικογενειακούς δεσµούς υφίστανται ρήξη, γεγονός που επιφέρει αποδιοργάνωση και ένταση.
Οι επιπτώσεις και οι αντιδράσεις που δηµιουργούνται στo πλαίσιo ενός διαζυγίου έχουν
µελετηθεί µέσα από πολλούς θεωρητικούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει σηµαντικό αριθµό
θεωρητικών προσεγγίσεων, που είναι πολύ βοηθητικές και χρήσιµες για την κατανόηση των
αντιδράσεων όλων των µελών της οικογένειας.
Oι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για το διαζύγιο µπορούν να είναι έγκυρες και
χρήσιµες όταν περιγράφουν (Klein, 1999):
•
•
•
•
•
•

την οικογενειακή δοµή, τη δυναµική, τη διαδικασία και την αλλαγή,
τις αµετάβλητα διαπροσωπικές δοµές και τη συναισθηµατική δυναµική µέσα στην
οικογένεια,
την επαφή µεταξύ του ατόµου και της κουλτούρας,
τις διαδικασίες της εξατοµίκευσης και της διαφοροποίησης των µελών της
οικογένειας,
τους προβλεπτικούς παράγοντες ανάπτυξης παθογένειας,
τις θεραπευτικές στρατηγικές για την αντιµετώπιση της δυσλειτουργίας της
οικογένειας.

Κοινός στόχος των θεωριών της οικογένειας είναι να παρέχουν µια γενική περιγραφή
του τρόπου µε τον οποίο οι οικογένειες λειτουργούν. Για να επιτευχθεί µια χρήσιµη
περιγραφή, οι θεωρίες της οικογένειας περιέχουν έννοιες. Οι θεωρητικοί της οικογένειας
συνήθως επιδιώκουν να διατυπώσουν σαφείς και ακριβείς ορισµούς, έτσι ώστε να µπορούν
να δώσουν σαφείς περιγραφές και ερµηνείες για το τι συµβαίνει σε µια οικογένεια όταν
παρατηρηθούν οι συµπεριφορές των µελών, τα συναισθήµατα τους και οι σκέψεις τους (Burr
et al., 1979).
Οι θεωρίες της οικογένειας, όµως, χρησιµοποιούν διαφορετικές έννοιες. Άλλες
εστιάζονται στη δοµή της οικογένειας, στην σύνθεση της ή στον τρόπο που είναι
οργανωµένη, άλλες στα πρότυπα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στη ποιότητα των σχέσεων
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ή στις διαδικασίες που συµβαίνουν µέσα στις οικογένειες, ενώ µερικές θεωρητικές έννοιες
επιχειρούν να δείξουν πώς οι άλλες έννοιες σχετίζονται µεταξύ τους. Μια άλλη σηµαντική
διαφορά µεταξύ των θεωριών της οικογένειας βρίσκεται στον τρόπο που ορίζεται και
χρησιµοποιείται ο όρος οικογένεια. Ενώ όλες οι θεωρίες έχουν ένα περιγραφικό σκοπό, δεν
χρησιµοποιούν µε την ίδια έννοια τον όρο οικογένεια. Οι θεωρίες για την οικογένεια
διαφέρουν όσον αφορά το εύρος της οπτικής τους, το επίπεδο της ανάλυσης και το πεδίο
εφαρµογής. Οι µικροσκοπικές θεωρίες έχουν την τάση να επικεντρώνονται στην εσωτερική
λειτουργία των οικογενειών, θεωρώντας την οικογένεια ως µικρές οµάδες ανθρώπων µε
αρκετά έντονες σχέσεις. Οι µεσοσκοπικές θεωρίες επικεντρώνονται στις συναλλαγές µεταξύ
των οικογενειών και των ανθρώπων στο άµεσο περιβάλλον, το οποίο αντιπροσωπεύουν άλλες
οµάδες και οργανώσεις. Οι µακροσκοπικές θεωρίες επικεντρώνονται στο πώς η οικογένεια ως
κοινωνικός θεσµός είναι ενσωµατωµένος στην κοινωνία στο σύνολο της ή σε µη ανθρώπινα
περιβάλλον. Οι θεωρίες της οικογένειας µπορούν να διακριθούν µε βάση και άλλα κριτήρια.
Μερικές θεωρίες είναι σχετικά αφηρηµένες και κερδοσκοπικές, ενώ άλλες είναι πιο
συγκεκριµένες και αναφέρονται στη γλώσσα και σε πιο παρατηρήσιµα φαινόµενα. Μερικές
θεωρίες της οικογένειας είναι αρκετά γενικές, ενώ άλλες είναι πολύ πιο συγκεκριµένες. Οι
γενικές θεωρίες είναι ανεξάρτητες από τον τόπο και το χρόνο, ενώ οι ειδικές επικεντρώνονται
σε ένα περιορισµένο πληθυσµό ή οµάδα. Το πλαίσιο του χρόνου, επίσης, ποικίλλει µεταξύ
των θεωριών της οικογένειας. Οι θεωρίες για την οικογένεια διαφέρουν και ως προς το εύρος
του περιεχοµένου που καλύπτουν και τις υποµονάδες µέσα στην οικογένεια, στις οποίες
απευθύνονται. Διαφέρουν σηµαντικά ως προς την πολυπλοκότητα σε ότι αφορά τις έννοιες
που χρησιµοποιούν και στις σχέσεις αυτών. Οι θεωρίες της οικογένειας διαφέρουν ανάλογα
µε το πόσο συνεκτική εικόνα της οικογενειακής ζωής παρουσιάζουν. Η οικογενειακή θεωρία
των συστηµάτων είναι ένα παράδειγµα µιας ολιστικής θεωρίας (Broderick, 1993).
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, υπήρξε αύξηση της εκτίµησης για τη σηµασία
του οικογενειακού περιβάλλοντος στην κατανόηση της κανονιστικής ανάπτυξης του ατόµου
και της αδυναµίας προσαρµογής του.Στην αναζήτησή τους για θεωρητικά ορθές και
εµπειρικά ελέγξιµες υποθέσεις, σχετικά µε τη λειτουργικότητα της οικογένειας και των
επιπτώσεών της στα παιδιά, οι ερευνητές βρήκαν µια πλούσια πηγή στις θεωρίες των
οικογενειακών συστηµάτων και θεραπειών.Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι, οι θεωρίες
από τη µελέτη και την πρακτική της οικογενειακής θεραπείας έχουν σιγά-σιγά ενσωµατώσει
έννοιες και εµπειρικές έρευνες από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους (π.χ. ψυχολογία,
οικογενειακές µελέτες, κοινωνιολογία, κ.ά.).Στον πυρήνα της, ανεξάρτητα από το
συγκεκριµένο µοντέλο που εφαρµόζεται, η οικογενειακή θεραπεία ορίζει την οικογένεια ως
ένα δυναµικό σύστηµα, στο οποίο όλα τα µέρη είναι αλληλένδετα (Minuchin, 1985).
2.2. Συστηµικές θεωρίες
Η προσοχή, τα τελευταία χρόνια, εστιάζεται όλο και περισσότερο στο ρόλο του
ατόµου µέσα στα συστήµατα και ειδικά µέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι µια αναλογική
εξέλιξη, όπως αυτές που αφορούν τις θεωρίες της αντίληψης. Μετά από αρκετά χρόνια του
ατόµου ως παθητικό ον, του οποίου οι γνωστικές δοµές είναι µοντελοποιηµένες,
αναγνωρίζεται η ενεργητικότητά του. Ο εξωτερικός κόσµος δεν είναι πλέον αντιληπτός σαν
κάτι δεδοµένο, αλλά σαν ένα προϊόν αλληλεπίδρασης µεταξύ των στοιχείων και της
αντίληψης του ατόµου. Η αντίληψη της δοµής µέσα στο χρόνο, κάτω από την επιρροή της
µάθησης, η συνεισφορά της ατοµικής ιστορίας και των µετέπειτα συναισθηµατικών
εµπειριών έχουν λάβει ιδιαίτερη σηµασία (Neisser, 1967).
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2.2.1. Η σχεσιακή δεοντολογία του Bosormenyi-Nagy
O Ivan Bosormenyi-Nagy (Bosormenyi-Nagy&Framo, 1980), υποστηρίζει ένα νέο
πρότυπο, τη σχεσιακή δεοντολογία. Σύµφωνα µε αυτή όλα τα στοιχεία διέπουν τις
διαπροσωπικές σχέσεις, στις οποίες κάθε άτοµο έχει τις δικές του πηγές. Εποµένως, σε ένα
σύστηµα σχέσεων συµπεριλαµβάνονται οι απόψεις των συµµετεχόντων −η ανταλλαγή των
απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων, δηλαδή ο διάλογος που καλύπτει µια διαγενεαλογική
διάσταση.
Ο Nagy (όπως αναφέρεται στο Bosormenyi-Nagy & Framo, 1980), επίσης, προτείνει
την έννοια της «πίστης». Συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι υπάρχει η έννοια της πίστης, η οποία
αποτελεί στην ουσία ένα χρέος των παιδιών προς τους γονείς, οι οποίοι τους έχουν παράσχει
στήριξη. Η σύγκρουση στα άτοµα µπορεί να εµφανιστεί όταν το άτοµο επιλέξει µια σχέση σε
βάρος µιας άλλης σχέσης. Αν και πολλές θεωρίες της οικογένειας δίνουν έµφαση στην
οικογενειακή δοµή, τις αλληλεπιδράσεις, τα µοτίβα των γενεών, καµία θεωρία δεν
περιλαµβάνει την έννοια της δικαιοσύνης (σχεσιακή ηθική, πίστη και απόγονοι). Ο
Boszormenyi-Nagy (όπως αναφέρεται στο Dankoski, 2000), επινόησε ένα πλαίσιο ή ένα
σύνολο ιδεών που επιτρέπει την αύξηση της ικανότητας των ανθρώπων για την επίτευξη
µεγαλύτερης ισορροπίας στις σχέσεις τους.Με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη, η φροντίδα και η
πίστη είναι τα κύρια συστατικά για µια επιτυχή επιβίωση της οικογένειας κατά τη διάρκεια
των γενεών.
Ο Bοszörmenyi-Nagy (όπως αναφέρεται στο Bosormenyi-Nagy & Framo, 1980)
υποστήριξε, επίσης, ότι το υπόλοιπο των σηµαντικών συνδέσεων εξαρτάται από την
ικανότητά των ατόµων να µεταφέρουν και να εκτιµούν µε ποιο τρόπο οι άνθρωποι
ενδιαφέρονται γι’ αυτούς. Αν όµως, στις σχέσεις δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δηλαδή η φροντίδα
που προσφέρει το άτοµο δεν του επιστρέφεται, τότε θα δηµιουργηθεί µια άδικη σχέση, η
οποία µεταφέρεται από γενιά σε γενιά και βλάπτει τόσο τις σχέσεις του ατόµου, όσο και την
υγεία του (Kurimay, 2007).
Η έννοια της γονεοποίησης ενός παιδιού στην οικογένεια περιγράφεται από τους
Boszormenyi-Nagy και Spark (όπως αναφέρεται στο Δουκάκου, 2004) και αφορά την
προσδοκία, ότι ένα από τα παιδιά της οικογένειας θα εκπληρώσει έναν γονεϊκό ρόλο. Τα
παιδιά - γονείς µεγαλώνουν έχοντας επίγνωση των αναγκών των άλλων, ενώ συχνά φαίνεται
να µην έχουν επίγνωση των δικών τους αναγκών. Εµφανίζουν δυσκολία να θέτουν όρια στο
να καθορίζουν για τι είναι υπεύθυνα, κάνοντας πολύ περισσότερα από εκείνα που τους
αναλογούν. Προκειµένου να ξανακερδίσουν ή να διατηρήσουν την αίσθηση της ασφάλειας,
σε ένα περιβάλλον µε έντονες δυσκολίες στη σχέση των γονέων, φαίνεται να ρυθµίζουν την
έκθεση τους στο γονεϊκό συναίσθηµα. Η ανασφάλεια που νιώθουν είναι εκείνη που
επιταχύνει τη ρύθµιση της έκθεσης τους στα συναισθήµατα των γονέων, αυξάνοντας τις
προσπάθειες τους να εµπλακούν στις γονεϊκές συγκρούσεις, έτσι ώστε να ελέγξουν αυτά τα
συναισθήµατα και τις συµπεριφορές των γονέων τους, προτού οι συγκρούσεις κλιµακωθούν
και καταλήξουν σε σοβαρότερες και αρνητικές συνέπειες για όλη την οικογένεια. Ο ρόλος
του προστάτη, του ειρηνοποιού και του υποστηρικτή εµπεριέχει σηµαντική συναισθητική
επένδυση, φροντίδα και ενασχόληση µε περίπλοκα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
ενήλικες. Αυτοί οι τύποι γονεοποίησης αυξάνουν την ψυχολογική ή σωµατική ευαλωτότητα
των παιδιών, κάνοντάς τα αντικείµενα της γονεϊκής εχθρότητας, κακοποίησης ή απόρριψης,
κάτι το οποίο θίγει την έννοια της πίστης και της δικαιοσύνης του παιδιού και δηµιουργεί µια
«άδικη» σχέση. Αυτού του είδους η σχέση, ειδικά όταν υφίσταται τα πρώτα χρόνια της ζωής
του παιδιού, µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότατες ψυχικές νόσους π.χ. σχιζοφρένεια, καθώς
πλήττει τη συνοχή των σταδίων του κύκλου της ζωής.
Σε αυτή τη θεωρία, λοιπόν, η οικογένεια αντιµετωπίζεται ως σύνολο και όχι ως
άθροισµα των µελών της. Αν και ο Boszormenyi-Nagy (όπως αναφέρεται στο Bosormenyi52

Nagy & Framo, 1980) επεσήµανε, επίσης, τη σηµασία της µελέτης της δυαδικής και της
τριαδικής σχέσης µέσα στην οικογένεια, στο επίκεντρο της θεωρίας του είναι η οικογένεια ως
σύνολο. Τα µέλη της οικογένειας αντιλαµβάνονται ο ένας τον άλλον ως αξιόπιστο άτοµο,
όταν έχουν την αίσθηση ότι τιµά και αγαπά ο ένας τον άλλον. Η ικανότητα για αµοιβαία
δικαιοσύνη και εµπιστοσύνη είναι απαραίτητο στοιχείο τόσο για τα πρώτα χρόνια της
ανάπτυξης, όσο και για τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ γονέων − παιδιών. Ωστόσο, αυτά τα
αισθήµατα της δικαιοσύνης και της εµπιστοσύνης δεν αντανακλώνται στο βιωµατικό κόσµο
του ατόµου, αλλά είναι χαρακτηριστικό της εύρυθµης λειτουργίας των οικογενειών (Delsing
et al., 2005).
2.2.2. Η οικογένεια ως «κατασκευή» και η έννοια του τριγωνισµού του Bowen
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιγραφούν οι διεργασίες µέσα στην οικογένεια
είναι απαραίτητο να γίνει εκτενής αναφορά στην έννοια της «τριγωνοποίησης», µια από τις
πιο έγκυρες θεωρητικές έννοιες. Ο «τριγωνισµός» µπορεί να συµβεί µε διάφορους τρόπους,
αλλά πάντα περιλαµβάνει ένα ζευγάρι των µελών της οικογένειας, το οποίο ενσωµατώνει ή
απορρίπτει ένα τρίτο µέλος της οικογένειας. Τόσο ο Bowen όσο και ο Minuchin υποστήριξαν
ότι η «τριγωνοποίηση» σχετίζεται µε την ανάπτυξη αδυναµιών και δυσλειτουργιών στα
παιδιά (όπως αναφέρεται στο Bowen, 1998).
Ο Minuchin χρησιµοποίησε τον όρο «δοµή» της οικογένειας προκειµένου να
αναφερθεί στα οργανωµένα πρότυπα µε τα οποία τα µέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν,
είτε επαναλαµβάνοντας, είτε υποµένοντας, είτε συγκαλύπτοντας κανόνες που καθορίζουν το
πώς θα συµπεριφερθούν τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Κάθε άτοµο, κάθε δυάδα και
κάθε οµάδα είναι ένα υποσύστηµα. Τα άτοµα που συνιστούν το υποσύστηµα οριοθετούνται
από τα διαπροσωπικά όρια, τα οποία είναι «εµπόδια» που περιβάλλουν τα άτοµα και
ρυθµίζουν την ποιότητα της επαφής τους µε τους άλλους.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιγραφούν οι οικογενειακές διαδικασίες που
εκτείνονται πέρα από το δυαδικό επίπεδο, η ιδέα των «τριγώνων» µέσα στην οικογένεια ή ο
«τριγωνισµός», είναι µία από τις πιο ισχυρές θεωρητικές έννοιες που έχει προκύψει. Ο
τριγωνισµός µπορεί να συµβεί µε µια ποικιλία τρόπων, αλλά περιλαµβάνει πάντα ένα ζευγάρι
από τα µέλη της οικογένειας που ενσωµατώνουν ή απορρίπτουν ένα τρίτο µέλος της
οικογένειας. Ο τριγωνισµός φαίνεται στους διαγενεακούς συνασπισµούς που µπορούν να
αναπτυχθούν εντός των οικογενειών, µια έννοια που χρησιµοποίησαν πολλοί οικογενειακοί
θεραπευτές, όπως οι Murray Bowen (Bowen, 1966, 1978· Kerr & Bowen, 1988) και Salvador
Minuchin (Minuchin 1974), και η οποία έννοια έχει σχέση µε την ανάπτυξη της κακής
προσαρµογής. Παρά το γεγονός ότι τα θεωρητικά µοντέλα και των δύο αυτών ανδρών
εκτείνονταν πολύ πέρα από την έννοια της τριγωνοποίησης, οι θεωρίες τους ήταν κυρίως
µεταξύ εκείνων που βοήθησαν να καθιερωθεί ως σηµαντική.
Μία από τις σηµαντικότερες έννοιες της θεωρίας του Bowen είναι η ιδέα ενός
«συναισθηµατικού τριγώνου» (Friedman, 1991). Τα «τρίγωνα» συµβαίνουν σε όλες τις
οικογένειες και τις κοινωνικές οµάδες (Hoffman, 1981). Είναι ρευστά και όχι στατικά - όπως
όλες οι σχέσεις δύο ατόµων οι οποίες περνούν από κύκλους µεταξύ της εγγύτητας και της
απόστασης (ποικίλες ανάγκες για συνάφεια και αυτονοµία). Η σύνδεση µε ένα τρίτο µέλος
είναι ένας τρόπος για να σταθεροποιηθεί η σχέση. Τα τρίγωνα είναι πιο πιθανό να
αναπτυχθούν όταν µια δυάδα βιώνει άγχος (Nichols & Schwartz, 1995). Τα «τρίγωνα»:
[…] σε περιόδους συναισθηµατικής έντασης τείνουν να σχηµατίζονται στις οικογένειες
αλληλεπιδραστικά υποσυστήµατα τριών ατόµων. Αυτό συµβαίνει, επειδή το τριγωνικό σχήµα
στις σχέσεις συνήθως µειώνει το άγχος και είναι πιο σταθερό από τη δυάδα. Συχνά
τριγωνοποιείται ένα παιδί στη σχέση των γονιών όταν π.χ. αναπτύσσεται συµµαχία του
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παιδιού µε τον ένα γονιό ενάντια στον άλλο ή όταν το παιδί εκδηλώνει συµπτώµατα και τότε
σταµατούν οι άλυτες συγκρούσεις των γονιών (Δαµασκηνίδου, 2010: 18).

Τα τριγωνικά πρότυπα τείνουν να γίνουν άκαµπτα όταν δηµιουργούνται κάτω από
πίεση, αλλά τείνουν να είναι πιο ευέλικτα κατά τις περιόδους ηρεµίας στον κύκλο ζωής της
οικογένειας (Hoffman, 1981). Όταν υπάρχει ένταση µεταξύ δύο µελών της οικογένειας, ένας
από αυτούς (κατά πάσα πιθανότητα το άτοµο που βιώνει το µεγαλύτερο επίπεδο της
δυσφορίας) µπορεί να επιχειρήσει να τριγωνοποιηθεί µε ένα τρίτο πρόσωπο, είτε άµεσα είτε
έµµεσα (π.χ. λέγοντας µια ιστορία για τα άλλα µέλη). Για παράδειγµα, στην περίπτωση των
συζυγικών τριγώνων ένας άντρας που βιώνει αναστάτωση µε τη σύζυγό του, µπορεί να
αρχίσει να δαπανούν περισσότερο χρόνο µε το παιδί τους ή κάποιο αναξιοπαθούντα ή η
γυναίκα µπορεί να ξεκινήσει να εκµυστηρεύεται τις δυσκολίες του γάµου της στο παιδί τους.
Και οι δύο περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή µείωση της συζυγικής έντασης,
αν και το βασικό πρόβληµα παραµένει άλυτο. Ένα τρίτο άτοµο (π.χ. το παιδί, ένας φίλος), το
οποίο είναι ευαίσθητο στο άγχος του ενός συζύγου ή στη σύγκρουση µεταξύ της δυάδας,
µπορεί, επίσης, να εισαχθεί στη δυάδα και να δηµιουργηθεί έτσι ένα «τρίγωνο», µέσα από το
οποίο γίνεται απόπειρα να προσφερθούν σιγουριά, συµβουλές ή υποµνήµατα για να µειωθεί η
σύγκρουση.
Ο Salvador Minuchin πιστώνεται µε την ανάπτυξη της δοµικής οικογενειακής
θεραπείας (Minuchin, 1974). Ο όρος «δοµή της οικογένειας» αναφέρεται στα οργανωµένα
πρότυπα µε τα οποία τα µέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν. Όταν γίνονται συγκεκριµένες
ακολουθίες αλληλεπίδρασης, µπορούν να δηµιουργηθούν επαναλαµβανόµενα πρότυπα ή
συγκεκαλυµµένοι κανόνες,που καθορίζουν το πώς, πότε και µε ποιον τα µέλη της οικογένειας
σχετίζονται (Nicholas & Schwartz, 1995). Κάθε άτοµο, όπωςκαι κάθε δυάδα ή µεγαλύτερη
οµάδα, είναι ένα υποσύστηµα (Minuchin, 1974). Τα άτοµα και τα υποσυστήµατα
οριοθετούνται από τα διαπροσωπικά όρια:αόρατα εµπόδια που περιβάλλουν τα άτοµα και τα
υποσυστήµατα και ρυθµίζουν την ποσότητα της επαφή µε τους άλλους. Τα όρια διαφέρουν µε
βάση την ευελιξία τους στο να διαχέονται και µια από τις λειτουργίες τους είναι η διαχείριση
της ιεραρχίας µέσα στην οικογένεια.
Η υπερεστίαση και οι διαγενεακοί συνασπισµοί είναι δύο τύποι τριγωνισµού που
περιγράφονται από τον Minuchin (Minuchin, 1974). Όταν οι γονείς δεν είναι σε θέση να
επιλύσουν τα προβλήµατα µεταξύ τους, µπορούν να κατευθύνουν την προσοχή τους ή την
ανησυχία τους µακριά από τον εαυτό τους και πάνω στο παιδί, ίσως ενισχύοντας την
απροσάρµοστη συµπεριφορά του παιδιού. Το παιδί µπορεί στη συνέχεια να αναγνωριστεί ως
το προβληµατικό µέλος της οικογένειας. Η υπερενασχόληση συµβαίνει όταν οι γονείς, αντί
να κατευθύνουν το θυµό ή την κριτική προς τον άλλον, επικεντρώνονται στην αρνητικότητα
για το παιδί και στη σύγκρουση γονέα – παιδιού, η οποία εξυπηρετεί ως εκ τούτου την
απόσπαση της προσοχής από την ένταση του συζυγικού υποσυστήµατος. Αυτό το είδος της
τριγωνοποίησης, επίσης, µερικές φορές αναφέρεται ως «αποδιοποµπαίος τράγος» και η
ευηµερία του παιδιού θυσιάζεται προκειµένου η οικογενειακή σύγκρουση να αποφευχθεί
(Minuchin, 1974). Οι κάθετες - γενεακές συµµαχίες αναπτύσσονται, όταν ένας ή και οι δύο
γονείς προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του παιδιού από τον άλλο γονέα.
Υπάρχουν, επίσης, όταν ένας από τους γονείς ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού µε
υπερβολική ανησυχία και αφοσίωση (enmeshment), ενώ ο άλλος γονέας αποσύρεται και
γίνεται λιγότερο δεκτικός. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προσοχή στο παιδί είναι
υποστηρικτική και όχι κρίσιµη ή συγκρουσιακή. Ο Minuchin, πίστευε ότι οι διαγενεακοί
συνασπισµοί σχετίζονται ιδιαίτερα µε την ψυχοσωµατική ασθένεια (όπως αναφέρεται στο
Minuchin, Rosman & Baker, 1978) και ενώ σχετικά πρόσφατη έρευνα δείχνει επίσης,
συσχετίσεις µε την οικογενειακή δυσχέρεια (Kerig 1995· Lindahl, Clements & Markman
1997).
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Εποµένως, τα άτοµα τα οποία συνθέτουν µια οικογένεια δεν είναι ολοκληρωµένα και
καθορισµένα «προϊόντα», αλλά στην πραγµατικότητα βρίσκονται µέσα σε έναν ανταγωνισµό
και θα καθοριστούν από τα χαρακτηριστικά και τις ισορροπίες. Κάθε άτοµο, λοιπόν, γίνεται
ένα δυναµικό, το οποίο εισάγει πολλές καινούργιες πληροφορίες. Υποστηρίζεται, ότι υπάρχει
µια συνεχής κυκλική κίνηση ανταλλαγής ανάµεσα στο οικογενειακό σύστηµα και στις
ατοµικές δοµές, στις ιεραρχικά αλληλεπικαλυπτόµενες οντότητες και τα αµοιβαίως
αλληλοεπηρεαζόµενα περιεχόµενα (Cronen, Johnson & Lannaman, 1983).
Τα «τρίγωνα» σχετίζονται µε το επίπεδο διαφοροποίησης του Bowen. Όσο
µεγαλύτερη είναι η µη διαφοροποίηση των µελών µιας οικογένειας, τόσο µεγαλύτερη είναι
και η ανάγκη να διατηρήσουν την σταθερότητα, τη µη σύγκρουση, σχηµατίζοντας τριαδικές
σχέσεις. Ωστόσο, ο Bowen επισηµαίνει ότι ένας τριγωνισµός δεν µειώνει πάντα την ένταση
και ότι υπάρχουν τέσσερις πιθανές εκβάσεις (όπως αναφέρεται στο Fritzlan, 1990):
•
•
•
•

Μια σταθερή δυάδα µπορεί να αποσταθεροποιηθεί µε την προσθήκη ενός τρίτου
προσώπου (π.χ. αλκοολικό, τοξικοµανή, κ.ά.).
Μια σταθερή δυάδα µπορεί να αποσταθεροποιηθεί από την αποµάκρυνση ενός τρίτου
προσώπου.
Μια ασταθής δυάδα µπορεί να σταθεροποιηθεί µε την προσθήκη ενός τρίτου
προσώπου (π.χ. θεραπευτής).
Μια ασταθής δυάδα µπορεί να σταθεροποιηθεί από την αποµάκρυνση ενός τρίτου
προσώπου (π.χ. η σύγκρουση να µειωθεί µε τον καθορισµό ενός ορίου και την
εξάλειψη ενός εθισµένου).

Οι διαφορετικές υποθέσεις, που έχουν προταθεί σε ότι αφορά τις τριαδικές σχέσεις,
έχουν διαµορφώσει µια σηµαντική σύνθεση. Σύµφωνα µε αυτή δίνεται ιδιαίτερη έµφαση
στην επίλυση των συγκρούσεων στο εσωτερικό των «τριγώνων» και ειδικά µεταξύ των
γονέων. Η λειτουργία του παιδιού µέσα στο «τρίγωνο» είναι να προστατεύει τους γονείς από
πιθανή αύξηση της µεταξύ τους έντασης, να λειτουργεί ως «δίαυλος» ροής προκειµένου να
καθοριστούν τα πρότυπα επικοινωνίας και διαµεσολάβησης χωρίς διαφωνίες. Εάν οι γονείς
έδιναν αυτό το ρόλο σε ένα µεσάζοντα το παιδί θα έχανε τη σηµασία του, η οποία του είχε
ανατεθεί από το ρόλο των άλλων. Θα ξαναβρισκόταν σε µια κατάσταση σχετικής
αποµόνωσης και δε θα µπορούσε να επωφεληθεί από µια συµµαχία µε τον έναν ή µε τον
άλλον γονέα. Επίσης, δεν θα µπορούσε να ελέγξει το φόβο των ρήξεων και την εµφάνιση
βίαιων αρνητικών συναισθηµάτων.
Ένα άλλο στοιχείο του νεωτερισµού µε ιδιαίτερη σηµασία, είναι η σύγκρουση µεταξύ
δυο ανθρώπων. Αρκετοί συγγραφείς έδωσαν έµφαση στη δηµιουργία συµµαχιών, όχι µόνο µε
σκοπό την ένταξη ή τον αποκλεισµό τρίτων προσώπων, αλλά, επίσης, µε σκοπό να µπορούν
να αποτελούν ερέθισµα των ατοµικών λανθανουσών πηγών, ώστε να συµβάλλουν στην
εξέλιξη του συστήµατος. Για αυτό το λόγο µέσα στην τριαδική αλληλεπίδραση, σε αντίθεση
µε την δυαδική, κάθε συµµετέχοντας µπορεί να παρατηρήσει την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε
δυο άλλους συµµετέχοντες (Bowen, 1964· Haley, 1977· Minuchin, 1974).
Όταν ένα παιδί αλληλεπιδρά µε έναν από τους δυο γονείς του ο άλλος µπορεί να τους
παρατηρεί και να αποκτά γνώση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία µπορούν να αποκτηθούν
πληροφορίες, οι οποίες θα είναι χρήσιµες κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης του ενός
από τους δυο. Μπορεί να αποκτηθούν πληροφορίες για τα συναισθήµατα των συνοµιλητών,
να παρατηρηθούν χειρονοµίες/εκφράσεις του προσώπου και να παρατηρηθεί, επίσης, ποιές
καταστάσεις προκαλούν λύπη ή χαρά στους συνοµιλητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
επιβεβαιώνει προηγούµενες εκδηλώσεις και να βοηθάει να ανακαλυφθούν προηγούµενες
πτυχές που δεν τους είχε δοθεί καµία σηµασία. Αυτή η ευκαιρία προσφέρεται εναλλάξ σε
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κάθε µέλος του «τριγώνου», καθένα από τα οποία µπορεί να έχει τη θέση του παρατηρητή για
το τι συµβαίνει µεταξύ των άλλων δύο (Cronen, Johnson & Lannaman, 1983).
Η τριαδική αλληλεπίδραση προσφέρει ακόµα και άλλες δυνατότητες. Κάθε άτοµο
µέσα στην τριάδα µπορεί να εκτελεί µέσα σε ιδιαίτερες περιστάσεις, σε κρίσιµες χρονικές
στιγµές της οικογένειας, ένα µοντέλο λειτουργίας, περιέχοντας και µειώνοντας την ένταση
µεταξύ των δυο. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η παρουσία των τρίτων βοηθάει την
κατασκευή και την εξέλιξη της σχέσης και παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στην
ολοκλήρωση και την εξέλιξη των αµοιβαίων συναισθηµάτων. Αυτό συµβαίνει ακόµα και
στους χωρισµούς, κατά την διάρκεια των οποίων µια βοήθεια είναι απαραίτητη για να
επεξεργαστεί µια απώλεια. Η λειτουργία των διαµεσολαβητών είναι καθοριστικής σηµασίας,
δεδοµένου ότι µειώνουν το άγχος, εκτονώνουν τις εντάσεις και προσφέρουν υποστήριξη
(Singer, 2004).
Σύµφωνα µε πολλούς οικογενειακούς θεραπευτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και µια
τρίτη διάσταση στο πεδίο των παρατηρήσεων. Ένα τριών γενεών σχέδιο, το οποίο είναι
συµπληρωµένο και εξεταζόµενο µέσα σε ειδικούς όρους της έκθεσης της οικογένειας των
τριών γενεών, αποκαλύπτει τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις που προκύπτουν. Ωστόσο,
όπως η κατανόηση των στοιχείων του εσωτερικού κόσµου για έναν παρατηρητή συνηθίζει να
αδράζει έναν έµµεσο δεσµό µεταξύ των συµπεριφορών, το ίδιο συµβαίνει και µε τις
τρέχουσες εµπειρίες και τις παλιές αισθήσεις, διαφορετικά αυτές θα θεωρηθούν
κατακερµατισµένες και άσχετες (Fivaz-Depeursing & Corboz-Warnery, 2001). O Murray
Bowen(όπως αναφέρεται στο Duriez, 1999), βλέπει την οικογένεια ως ένα συναισθηµατικό
σύστηµα και θεωρεί ότι τα µέλη της οικογένειας είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, καθώς η
λειτουργία του ενός έχει άµεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των άλλων. Τα άτοµα, ανάλογα µε
το πόσο διαφοροποιηµένα είναι, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο αυτόνοµα. Η
διαφοροποίηση του εαυτού σχετίζεται µε το βαθµό άγχους. Σε µία οικογένεια κάθε γενιά
κληρονοµεί το επίπεδο του άγχους των προηγούµενων γενεών και η αύξηση ή η µείωση του
κατώτατου ορίου άγχους εξαρτάται τόσο από τις προσπάθειες των ίδιων των ατόµων, όσο και
από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η οικογένεια. Ο Bowen τονίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση
του άγχους µέσα σε δυάδα προκαλεί δυσφορία, που ενθαρρύνει τα µέλη της να αναζητήσουν
επαφή και υποστήριξη εκτός αυτής της δυάδας. Το τρίτο πρόσωπο αναλαµβάνει µια
εξωτερική θέση, η οποία σε περιόδους άγχους είναι η πιο άνετη και πιο επιθυµητή θέση.
Αυτή είναι η διαδικασία του «τριγωνισµού».
Έχει διαπιστωθεί, ότι τα παιδιά που βιώνουν οικογενειακές διενέξεις έχουν αυξηµένες
πιθανότητες να εµπλακούν σε οικογενειακούς συνασπισµούς. Οι Lindahl, Clements και
Markman (1997) βρήκαν ότι η οικογενειακή αγωνία και η σύγκρουση πριν από τη γέννηση
ενός παιδιού, προµηνύει την ανάπτυξη των διαγενεακών συνασπισµών και τη τάση των
συζύγων να τριγωνοποιήσουν το παιδί πέντε χρόνια αργότερα. Η έκθεση σε έντονη
οικογενειακή σύγκρουση, συµπεριλαµβανοµένης της επιθετικότητας, έχει αποδειχθεί ότι
σχετίζεται µε την τάση των παιδιών, ειδικά στα αγόρια, να καταβάλουν προσπάθειες για να
αποσπάσουν τη προσοχή των γονιών µακριά από τις συνεχιζόµενες συζυγικές συγκρούσεις.
Μία άλλη εµπειρική µελέτη, εξέτασε το συνασπισµό γονέα – παιδιού σε οικογένειες
µε ένα «παραβατικό» έφηβο και σε οικογένειες µε ένα καλά προσαρµοσµένο έφηβο. Έχοντας
ως κριτήριο τη λεκτική δραστηριότητα και τις συγκρούσεις εχθρότητας µεταξύ γονέα –
παιδιού, βρέθηκε ότι ήταν περισσότερο συχνές στις οικογένειες µε τους «παραβατικούς»
εφήβους. Ειδικότερα, στο δείγµα µε τους παραβατικούς εφήβους, οι έφηβοι ήταν πιο συχνά
ευθυγραµµισµένοι µε τις µητέρες τους (οι οποίες θεωρούν συχνά τους συζύγους τους ως πολύ
σκληρούς) και αποµακρυσµένοι από τους πατέρες τους (οι οποίοι ήταν συχνά τιµωρητικοί και
συναισθηµατικά µακριά από το παιδί) (Mannetal., 1990).
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µελετών έχει επικεντρωθεί σε οικογένειες της
αγγλικής µεσαίας τάξης, τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν ότι οι διαδικασίες τριγωνισµού
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συµβαίνουν και σε άλλες εθνότητες. Οι Lindahl και Malik (όπως αναφέρεται στο Lindahl,
1999) συνέκριναν οικογένειες άγγλων, ισπανών και άγγλο - ισπανών και βρήκαν σηµαντικό
ποσοστό οικογενειακών συνασπισµών (η οικογενειακή σύγκρουση των συζύγων εκφραζόταν
µέσω της έντονης κριτικής και έντονης επιθετικότητας προς το παιδί), γεγονός που φάνηκε να
σχετίζεται µε υψηλά επίπεδα εξωτερίκευσης προβληµάτων συµπεριφοράς στα παιδιά και στις
τρεις εθνοτικές οµάδες.
Τα «τρίγωνα», εποµένως, επιφέρουν τη µείωση των εντάσεων µεταξύ δύο ανθρώπων,
αλλά είναι µια προβληµατική κατάσταση επειδή δεν προσφέρουν λύσεις. Αντιθέτως, τα
τρίγωνα δηµιουργούν µια ψευδή αίσθηση της σύνδεσης και της ασφάλειας και δεν δίνουν στα
µέλη και ειδικά στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν µια υγιή ξεχωριστή ταυτότητα
(Singer, 2004).
Ένα δίκτυο σχέσεων µπορεί να είναι αναλυµένο σε «τρίγωνα», των οποίων οι κορυφές
τους να καταλαµβάνονται από διαφορετικούς ανθρώπους. Οι προσδοκίες και οι ανάγκες του
δικτύου έχουν καταγωγή από συγκεκριµένη σχέση και ζητούν ικανοποίηση από αναφορές
που είναι µακριά από την πηγή. Ειδικότερα, σε κάθε οικογένεια έχει δηµιουργηθεί ένα
«σενάριο», το οποίο εκφράζει τις προσδοκίες των µελών της οικογένειας για την κατανοµή
των ρόλων και για το περιεχόµενο των ρόλων τους. Το γονεϊκό σενάριο µπορεί να χωριστεί
σε επαναλαµβανόµενα όµοια σενάρια, τα οποία µπορεί να εκφράζονται µε τον ίδιο ή τον
αντίθετο τρόπο.
Κατά τον Kerr (1985) υπάρχει µια ουσιαστική διαφορά στο βασικό και στο
λειτουργικό επίπεδο της διαφοροποίησης. Η βασική διαφοροποίηση µεταδίδεται σε ένα
άτοµο µέσα από τη διαγεννεολογική µεταβίβαση, η οποία συνδέεται µε την πιθανότητα
ανάπτυξης επαναλαµβανόµενων µοτίβων/σχέσεων ανάµεσα σε διαφορετικές γενιές. Συνήθως,
όταν ένα µέλος ενός «τριγώνου» αποχωρεί από τη σχέση ή πεθαίνει, ένα άλλο πρόσωπο
µπορεί να αναλάβει τον ίδιο ρόλο (π.χ. «κακό», «σωτήρα», «θύµα», «µαύρο πρόβατο»,
«µάρτυρας», κ.ά.) (Brown, 1999). Ως συνέπεια αυτών των διαδικασιών, το επίπεδο των
παιδιών τείνει να είναι πολύ κοντά στο επίπεδο διαφοροποίησης των γονέων.
Η οικογένεια φαίνεται ότι είναι πιο σύνθετη από µια απλή συλλογή δυαδικών σχέσεων
και η ανάπτυξη των παιδιών είναι στενά συνυφασµένη σε αυτό το πλέγµα των αµοιβαίων
οικογενειακών δράσεων. Ο τριγωνισµός, µε οποιαδήποτε µορφή και ειδικά των παιδιών, έχει
συνδεθεί µε την οικογενειακή δυσλειτουργία, καθώς το παιδί αναπτύσσει συναισθηµατικά
προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς.
Πιο συγκεκριµένα o Bowen (1999) υποστήριξε τρία πιθανά µοτίβα της οικογένειας ως
αποτέλεσµα των χαµηλών επιπέδων διαφοροποίησης µεταξύ των συντρόφων. Κάθε
σύντροφος διακατέχεται από άγχος και ένταση σε µια τέτοια σχέση. Όταν το άγχος και η
ένταση φτάσουν σε υψηλό επίπεδο, αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανιστεί το σύµπτωµα. Το
άτοµο ή η σχέση που θα εκδηλώσει το συγκεκριµένο σύµπτωµα είναι σε µεγάλο βαθµό το
«θύµα» της λειτουργίας του οικογενειακού συστήµατος. Τα οικογενειακά µοτίβα σε αυτές τις
περιπτώσεις µπορεί να εκδηλωθούν ως εξής (Fritzlan, 1990):
•

•

•

Σωµατική ή συναισθηµατική δυσλειτουργία του ενός συζύγου, η οποία µερικές φορές
γίνεται χρόνια ως εναλλακτική λύση για την άµεση αντιµετώπιση των οικογενειακών
συγκρούσεων. Το άγχος που παράγεται από την αδιαφοροποίητη λειτουργία του κάθε
µέλους της οικογένειας εκδηλώνεται µε δυσανάλογο τρόπο από το γονεϊκό σύµπτωµα.
Έκδηλη, χρόνια, άλυτη οικογενειακή σύγκρουση, συναισθηµατική απόσταση µεταξύ
των µελών και συναισθηµατικό «κλείσιµο». Το άγχος της οικογένειας απορροφάται
από τον έναν σύντροφο.
Ψυχολογική δυσλειτουργία σε ένα παιδί, η οποία επιτρέπει στους γονείς να εστιάσουν
την προσοχή τους στο παιδί και να αγνοήσουν ή να αρνηθούν τη δική τους µη
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διαφοροποίηση. Εποµένως, το παιδί γίνεται το επίκεντρο του προβλήµατος της
οικογένειας και της γονεϊκής έντασης.
Μελετώντας το συναισθηµατικό σύστηµα της οικογένειας γίνεται κατανοητό, ότι είναι
ένα φαινόµενο γενεών, αφού τα άτοµα τείνουν να επαναλαµβάνουν στην οικογένειά τους
επιλογές/σχέσεις και τρόπους συµπεριφοράς που είχαν µάθει στην οικογένεια καταγωγής
τους και να περνούν ταυτόχρονα παρόµοια πρότυπα στα παιδιά τους. Για τον Bowen (1999),
µελετώντας τα συναισθηµατικά τρίγωνα µπορούν να εντοπιστούν οι τρόποι επίλυσης των
τρεχόντων οικογενειακών προβληµάτων, οι αλληλεπιδράσεις µε τις οικογένειες καταγωγής
και οι λειτουργίες του οικογενειακού συστήµατος.
Όπως προτείνεται από τις αρχές των οικογενειακών θεραπευτών, όπως οι Bowen και
Minuchin, και επαναλαµβάνεται µε εµπειρικές έρευνεςαπό τους Robert Emery, Frank
Fincham και Mark Cummings (1992), η οικογένεια είναι πιο περίπλοκη από µια απλή
συλλογή δυαδικών σχέσεων και η ανάπτυξη των παιδιών είναι στενά συνυφασµένη µε αυτό
το πλέγµα των αµοιβαίων οικογενειακών δράσεων. Ο τριγωνισµός των παιδιών στις
τρέχουσες συζυγικές διαφορές (π.χ. το παιδί ως «αποδιοποµπαίος τράγος», µετατόπιση της
οικογενειακής σύγκρουσης στο παιδί, δηµιουργία υπερβολικά στενής συµµαχίας του ενός
γονέα µε το παιδί, κ.ά.) έχει συνδεθεί µε την οικογενειακή δυσλειτουργία, καθώς και µε
συµπεριφορικά και συναισθηµατικά προβλήµατα του παιδιού. Οι τρέχοντες τοµείς της
έρευνας και το κλινικό έργο επικεντρώνεται στην καλύτερη κατανόηση του πολύπλοκου
αµοιβαίου χαρακτήρα των οικογενειακών σχέσεων και στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών
παρεµβάσεων, που µπορούν να µειώσουν την πιθανότητα της τριγωνοποίησης, καθώς και τις
επιπτώσεις των διαδικασιών προβληµατικής αλληλεπίδρασης (όπως ο τριγωνισµός) στην
ανάπτυξη του παιδιού και του ατόµου.
2.2.3. Το µοντέλο του Salvador Minuchin: Μια τυπολογία της οικογένειας
Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο µια οικογένεια λειτουργεί και αλληλεπιδρά
είναι ο βασικός στόχος των συστηµικών προσεγγίσεων. Εδώ και χρόνια η ψυχανάλυση
αποκάλυψε, πως ανεπίλυτες συγκρούσεις του παρελθόντος εξακολουθούν να επηρεάζουν την
οικογένεια στο παρόν. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Minuchin (1974), η οικογένεια είναι ένα
σύστηµα µε δική της λειτουργία, µε δικές της εντάσεις και δικά της «τρίγωνα» - συµµαχίες,
προκειµένου να αντιµετωπίσει το άγχος στο εσωτερικό της. Οι οικογενειακές σχέσεις
αποτελούν µια προσπάθεια να βρουν κάποια κατάλληλη λύση στο πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν. Ειδικότερα, η κάθε οικογένεια αναπτύσσει κάποια µοτίβα συναλλαγής, τα
οποία είναι οι τρόποι που αυτορρυθµίζεται µια οικογένεια και τα οποία δίνουν µια σταθερή
δοµή στην οικογένεια, εντός της οποίας τα µέλη µπορούν να ζουν, να αλληλεπιδρούν και να
εκτελούν τα καθήκοντα τους. Έτσι όλα τα µέλη καλούνται να προσαρµοστούν στα
καθήκοντα και τις αποφάσεις. Σε αυτή τη διαδικασία της αµοιβαίας προσαρµογής, η
οικογένεια − το ζευγάρι αναπτύσσει µια σειρά από συναλλαγές - τρόπους, µε τους οποίους
κάθε µέλος πυροδοτεί και κινητοποιεί τη συµπεριφορά των άλλων και µε τη σειρά του
επηρεάζεται από την προηγούµενη συµπεριφορική ακολουθία. Αυτές οι συνήθειες/µοτίβα
σχηµατίζουν ένα νοητό δίκτυο συµπληρωµατικών απαιτήσεων, που ρυθµίζουν πολλές
οικογενειακές καταστάσεις και ενισχύουν µια κατάσταση ισορροπίας (Minuchin, 1974).
Ωστόσο ο Minuchin (1974) τονίζει, ότι µια οικογένεια δεν µπορεί να επιτελέσει τις
λειτουργίες της σωστά εάν δεν έχει διαταραχθεί η δοµή της. Στη δοµή της οικογένειας, στις
σειρές γενεών µιας οικογένειας, κάθε γενιά είναι ένα υποσύστηµα που καθορίζεται από σαφή
«όρια». Ο Minuchin, αναλύοντας το σύστηµα της οικογένειας το διαιρεί σε τέσσερα
υποσυστήµατα, όπως το συζυγικό υποσύστηµα, το γονεϊκό υποσύστηµα, το αδελφικό
υποσύστηµα και αυτό των γονιών − παιδιών υποσύστηµα. Τα υποσυστήµατα αυτά
δηµιουργούνται καθώς η οικογένεια αναπτύσσεται. Είναι κατανοητό ότι το πρώτο
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υποσύστηµα που δηµιουργείται είναι αυτό των συζύγων και η έλευση του/των
παιδιού/παιδιών δηµιουργεί τα υπόλοιπα τρία. Τα υποσυστήµατα πληρούν συγκεκριµένες
λειτουργίες και τα όρια τους πρέπει να είναι σαφή και ευδιάκριτα (όπως αναφέρεται στο
Θεοδόσιος, 2010).
Τα όρια σε ένα σύστηµα είναι λειτουργικά όταν δεν είναι ούτε πολύ «ανοικτά», ούτε
πολύ «κλειστά». Στην πρώτη περίπτωση, όταν τα όρια είναι πολύ «ανοικτά», το σύστηµα δεν
οριοθετείται, ούτε προστατεύεται από τον έξω κόσµο. Έτσι το σύστηµα είναι συνήθως
αποδιοργανωµένο. Δεν υπάρχει ο βαθµός συνοχής και διάκρισης µεταξύ των µελών του, ο
οποίος να επιτρέπει στο σύστηµα να διαφοροποιηθεί από το περιβάλλον και συγχρόνως να
διατηρεί τη δική του ταυτότητα. Το πολύ «ανοικτό» σύστηµα δεν προστατεύει τα µέλη του
από το πλήθος των εξωτερικών επιδράσεων. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ένας
βοµβαρδισµός πληροφοριών και µια αδυναµία του συστήµατος να επιλέξει και να
απορροφήσει εκείνες τις πληροφορίες που θα επιτρέψουν τη συντήρηση και την εξέλιξη του.
Αυτό σηµαίνει ότι κινδυνεύει η ύπαρξη του ίδιου του συστήµατος. Τα «κλειστά» όρια δεν
επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφορίας. Ένα «κλειστό» σύστηµα οικογένειας αποµονώνεται
από τις εξωτερικές επιδράσεις και έχει κακή προσαρµογή. Ένα εντελώς «κλειστό» σύστηµα
πεθαίνει. Ένα «ηµίκλειστο» δυσλειτουργεί (Καπαράκη, 1998). Οι δυσλειτουργίες σχετίζονται
µε την παραβίαση των ορίων µεταξύ των υποσυστηµάτων. «Υγιής δοµής» της οικογένειας
σηµαίνει, ότι έχουν δηµιουργηθεί σαφώς οριοθετηµένα σύνορα µεταξύ των γενεών και των
ατόµων (τα σύνορα βρίσκονται µεταξύ του συστήµατος και του εξωτερικού περιβάλλοντος,
µεταξύ των υποσυστηµάτων και µεταξύ των ανθρώπων). Τα σύνορα της οικογένειας µπορεί
να είναι άκαµπτα (ο καθένας αποµονωµένος στο σύστηµα), διάχυτα (έντονη αίσθηση του
ανήκειν, όπου τα µέλη εκφράζουν την ανησυχία τους όταν συµβαίνει κάτι σε κάποιον),
διαπερατά (ελευθερία στην έκφραση των απόψεων και των διαφωνιών) (Oborn, 2007) και
σαφή όρια, (ύπαρξη της κατάλληλης ιεραρχίας και των επαρκώς ευέλικτων συµµαχιών, που
βοηθούν στην προσαρµογή, την αλλαγή και την ανάπτυξη των µελών τους) (Oborn, 2007).
Ο Minuchin (όπως αναφέρεται στο Oborn, 2007) τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της
ζωής της οικογένειας, όµως, υπάρχουν παράγοντες που διαταράσσουν την οικογενειακή δοµή
(π.χ. άφιξη ή αποχώρηση κάποιου µέλους της οικογένειας, διαζύγιο, κ.ά.) που τα ονοµάζει
«στάδια του κύκλου της ζωής». Μέσα σε αυτά τα στάδια συµπεριλαµβάνονται οι κρίσιµες
στιγµές και σε αυτά βασίζονται τα ζητήµατα της εγγύτητας και της απόστασης µεταξύ των
µελών. Ένα πρόβληµα, ίσως να αποτελεί µια δύσκολη µετάβαση σε ένα µεταγενέστερο
στάδιο, το οποίο πιθανόν να απαιτεί τροποποίηση των κανόνων και αλλαγή των ρόλων. Σε
τέτοιες κρίσιµες στιγµές η οικογένεια µπορεί να εµφανίσει κάποια µορφή δυσλειτουργίας
εκφράζοντάς την µέσα από ένα µέλος της. Αυτό συνήθως, κινητοποιεί την οικογένεια να
στραφεί προς αυτό, αντιµετωπίζοντας το ως το αδύναµο σηµείο του συστήµατος. Ο
Minuchin, όµως, επισηµαίνει ότιτα συµπτώµατα είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας
ολόκληρου του συστήµατος και όχι ενός µέλους (Minuchin, 1974).
Τα τελευταία χρόνια οι οικογενειακοί θεραπευτές έχουν προσπαθήσει να καθιερώσουν
την αξιοπιστία και µιας άλλης θεραπευτικής προσέγγισης το «Circumplex» Μοντέλο του
Olson, το οποίο υποστηρίζεται από περισσότερες από 1.200 µελέτες, που
πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια (όπως αναφέρεται στο Sanders & Bell, 2011).
2.2.4. Το circumplex µοντέλο του Olson
Το µοντέλο του Olson προτείνει µια νέα διάσταση – τρεις νέες µεταβλητές για την
ερµηνεία, την αξιολόγηση και τη θεραπεία της οικογένειας. Ειδικότερα ισχυρίζεται, ότι η
ευελιξία, η συνοχή και οι επικοινωνιακές δεξιότητες καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις στην
οικογένεια.

59

•
•
•

«Συνοχή» ονοµάζεται η συναισθηµατική σύνδεση που έχει το ένα µέλος µε το άλλο.
«Ευελιξία» ορίζεται η ποιότητα και η έκφραση της ηγεσίας.
«Επικοινωνιακές δεξιότητες» είναι η οργάνωση της οικογένειας, οι ρόλοι - οι κανόνες
και οι διαπραγµατεύσεις.
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Πίνακας 5.Διαστάσεις της συνοχής (σύµφωνα µε τον Olson).
Απεµπλεκόµενη

Σε διάσταση

Συνδεδεµένη

Εµπλεκόµενη

«Εγώ»

«Εγώ- εµείς»

«Εγώ- εµείς»

«Εµείς»

Μικρή εγγύτητα

Χαµηλή-µέτρια
εγγύτητα

Μέτρια-υψηλή
εγγύτητα

Πολύ υψηλή
εγγύτητα

Μικρή πίστη

Κάποια πίστη

Υψηλή πίστη

Πολύ υψηλή πίστη

Υψηλή ανεξαρτησία

Αλληλεξαρτώνται
(περισσότερη
ανεξαρτησία)

Αλληλεξαρτώνται
(περισσότερο
εξάρτηση)

Υψηλή εξάρτηση

Ασύµµετρη

Ισορροπηµένη

Ισορροπηµένη

Ασύµµετρη

(Πηγή: Sanders&Bell, 2011)

Πίνακας 6.Διαστάσεις της ευελιξίας (σύµφωνα µε τον Olson).
Χαώδης

Ευέλικτη

Δοµηµένη

Άκαµπτη

Έλλειψη ηγεσίας

Κοινή ηγεσία

Ηγεσία που
µοιράζονται τα µέλη

Αυταρχική ηγεσία

Ακανόνιστη
πειθαρχία

Λαϊκή πειθαρχία

Κάπως δηµοκρατική
πειθαρχία

Αυστηρή πειθαρχία

Δραµατικός ρόλος

Επιµερισµένος ρόλος
στην αλλαγή

Σταθεροί Ρόλοι

Ρόλοι που σπάνια
αλλάζουν

Πάρα πολύ µεγάλη
αλλαγή

Αλλαγή όταν είναι
απαραίτητο

Αλλαγή όταν
ζητείται

Πάρα πολύ µικρή
αλλαγή

Ασύµµετρη

Ισορροπηµένη

Ισορροπηµένη

Ασύµµετρη

(Πηγή: Sanders&Bell, 2011)
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Το «Circumplex» µοντέλο υποδεικνύει, ότι τα ισορροπηµένα επίπεδα συνοχής και
ευελιξίας είναι τα πλέον κατάλληλα για την υγιή λειτουργία της οικογένειας. Αντίθετα τα
ασύµµετρα επίπεδα της συνοχής και της ευελιξίας (πολύ χαµηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα)
συνδέονται µε την προβληµατική λειτουργία της οικογένειας.
Το µοντέλο του Olson εξετάζει το ποσό της µεταβολής που συµβαίνει στην ηγεσία, τις
σχέσεις, τους ρόλους και τους κανόνες της οικογένειας. Τόσο η σταθερότητα, όσο και η
αλλαγή είναι απαραίτητη σε µια υγιή οικογένεια. Πολύ µικρή ευελιξία οδηγεί στην ακαµψία,
µε την οικογένεια να αδυνατεί να µετατοπιστεί ή να εξελιχθεί ανάλογα µε την αλλαγή. Πάρα
πολύ ευελιξία οδηγεί στο χάος, µε τα µέλη της οικογένειας συνήθως να δηµιουργούν κοινές
συµφωνίες, που διέπουν τις ενέργειές τους και τις µεταξύ τους σχέσεις. Μεταξύ αυτών των
δύο άκρων βρίσκεται η ισορροπία. Η ισορροπία µεταξύ ακαµψίας και χάους είναι
αντικείµενο διαπραγµάτευσης, από µια ισχυρή βάση της κοινής αντίληψης περί των κανόνων
και των ρόλων στο πλαίσιο µιας σχέσης, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τη χρήση της
κλινικής κλίµακας εκτίµησης – CRS µε βάση το µοντέλο του Olson (όπως αναφέρεται στο
Sanders & Bell, 2011).
Το «Circumplex» µοντέλο επιτρέπει να ενσωµατωθεί η θεωρία των συστηµάτων και η
αναπτυξιακή οικογενειακή προσέγγιση. Με βάση αυτή το στάδιο του κύκλου της ζωής της
οικογένειας και η σύνθεση της οικογένειας θα επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό το είδος του
συστήµατος της οικογένειας και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα προσαρµοστεί στις
αναπτυξιακές ανάγκες και στις αγχογόνες καταστάσεις.
Το µοντέλο αυτό υποθέτει ότι οι µεταβολές µπορούν να συµβούν σε οποιαδήποτε
ηλικία και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Όταν ένα µέλος της οικογένειας επιθυµεί να
αλλάξει, τότε το σύστηµα της οικογένειας θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αντιµετώπισης αυτού
του αιτήµατος. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές εµφανίζεται υψηλότερο επίπεδο άγχους και
δυσαρέσκειας στα άλλα µέλη της οικογένειας. Παράλληλα, όταν ένα µέλος πιέζει για αλλαγή,
παρά την αντίσταση των υπόλοιπων µελών, το οικογενειακό σύστηµα αλλάζει. Εποµένως το
σύστηµα της οικογένειας αλλάζει ως απάντηση σε µια κρίση. Οι ισορροπηµένες οικογένειες
θα βρουν τους πόρους και τους τρόπους προκειµένου να αντιµετωπίσουν µε κατάλληλο
τρόπο τη νέα κατάσταση. Οι ασύµµετρες οικογένειες, αντιθέτως, δεν θα µπορούν να βρουν
τους πόρους και θα έχουν δύσκολη προσαρµογή σε µια κρίση στα διάφορα στάδια του
κύκλου της ζωής, καθώς δυσκολεύονται να µεταβάλλουν το οικογενειακό τους σύστηµα
(Olson, 1999).
2.3. Συµπεράσµατα
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται, ότι υπάρχει µια ποικιλία θεωριών της οικογένειας και
της λειτουργίας της και υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ποικιλοµορφία µεταξύ των θεωριών
της.
Στην σηµερινή εποχή οι οικογένειες εξακολουθούν να αποτελούν κεντρική οµάδα
επιρροής των ατόµων, σε ότι αφορά τον τρόπο που σκέπτονται και εξακολουθεί να θεωρείται
ότι πολλές από αυτές είναι «δυσλειτουργικές». Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να
διαµορφώνεται µια επείγουσα ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της οικογένειας και του
τρόπου λειτουργίας και επιρροής της. Οι περισσότερες θεωρίες παράγουν περισσότερη
έρευνα και κατ’ επέκταση περισσότερες προτάσεις για το τι µπορεί να αλλάξει και τι δεν
µπορεί.
Ο αριθµός των µελετητών που έχουν πάρει την οικογενειακή ζωή ως επιστηµονικό
«χώρο» σοβαρής έρευνας ολοένα και αυξάνεται, καθώς και η ταχέως αναπτυσσόµενη
βιβλιογραφία που έχει συγγραφεί. Οι θεωρίες της οικογένειας, χρησιµοποιούνται πλέον και

62

σε άλλους κλάδους π.χ. στην εκπαίδευση, καθώς οι ιδέες των θεωριών γίνονται ολοένα και
πιο εξειδικευµένες και επιστηµονικά έγκυρες.
Από τις έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι ο τρόπος λειτουργίας της οικογένειας έχει πολλά
και ποικίλα αίτια. Κάθε θεωρία επιχειρεί να δώσει αιτιώδεις εξηγήσεις για προγενέστερους
παράγοντες και συνθήκες, που ερµηνεύουν τελικά µέρος της λειτουργίας της. Κάθε αιτιώδες
στοιχείο, που παράγει η κάθε θεωρία, λειτουργεί µόνο για να αυξήσει την πιθανότητα ότι ένα
συγκεκριµένο αποτέλεσµα θα συµβεί. Εποµένως, για µια ολοκληρωµένη θεώρηση της
οικογένειας πιθανόν να απαιτείται να χρησιµοποιηθούν οι διάφορες αιτιώδεις εξηγήσεις που
έχουν διατυπωθεί από τις επιστηµονικά τεκµηριωµένες θεωρίες της οικογένειας.
Αυτό, επίσης, που µπορεί να οδηγεί στην ανάπτυξη ποικίλλων θεωριών της
οικογένειας είναι οι διαφορετικοί σκοποί που η κάθε µια θεωρία επιδιώκει, η οµάδα στην
οποία απευθύνεται, αλλά και το πλαίσιο του χρόνου που χρησιµοποιεί η κάθε θεωρία.
Επιπλέον, οι θεωρίες για την οικογένεια, που συνήθως αναπτύσσονται µε την πάροδο
του χρόνου, είναι φυσικό να ενσωµατώνουν την προηγούµενη γνώση και τις νέες εµπειρίες.
Εποµένως, οι θεωρίες δεν είναι κάτι στατικό, αλλά επηρεάζονται και από τον παράγοντα του
χρόνου και των εµπειριών.
Η συνεισφορά όλων αυτών των θεωριών έγκειται στο ότι µε βάση αυτές σχεδιάζονται
και εφαρµόζονται θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία επιδιώκουν και
κάποια από αυτά καταφέρνουν, να µεταβάλουν τη δυσλειτουργική επικοινωνία στις σχέσεις
µεταξύ των µελών, µεταξύ γονέων και παιδιών και µεταξύ των γονέων.
Παράλληλα, οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν επιχειρήσει, η καθεµιά από
τη δική της οπτική, να καλύψουν το κενό της έλλειψης επαρκών γνώσεων, της κατανόησης,
της ερµηνείας και του προβληµατισµού που σχετίζονται µε το διαζύγιο, καθώς και την
κατανόηση των διαφορετικών και δύσκολων εµπειριών – συναισθηµάτων που αναπτύσσονται
σε διαζευγµένες οικογένειες. Κάθε µια από αυτές τις θεωρίες παρέχει µια γενική προσέγγιση
σχετικά µε το τι έχει συµβεί στο παρελθόν και επιτρέπει να διατυπωθούν προβλέψεις για το τι
είναι πιθανόν να συµβεί σε άλλα ζευγάρια στο µέλλον.
Συνοψίζοντας, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, κάθε θεωρία της οικογένειας
επιδιώκει να προσφέρει µια σαφή και ευρεία άποψη για την οικογένεια και την λειτουργία
της. Κάθε προσέγγιση προσφέρει µια θεωρία, η οποία παρέχει άλλοτε µια γενική και άλλοτε
µια λιγότερη γενική κατανόηση του τι έχει συµβεί στο παρελθόν και επιτρέπει στους
επιστήµονες να κάνουν προβλέψεις για το τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον σε παρόµοιες
καταστάσεις µέσα στον οικογενειακό κύκλο ζωής, στο πλαίσιο του οποίου λαµβάνουν χώρα
ποικίλοι αποσταθεροποιητικοί παράγοντες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
3.1. Εισαγωγή
Η οικογένεια διακρίνεται από τα διάφορα συστήµατα, επειδή κοινωνικοποιεί το παιδί.
Μέσα από την οικογένεια ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες του παιδιού. Η οικογένεια είναι
αυτή που µεταβιβάζει τα ήθη, τα έθιµα, τους θεσµούς και τις αξίες της κοινωνίας στο παιδί,
το οποίο µε τη σειρά του θα διαµορφώσει ιδεολογίες για την κοινωνία (Γιωσαφάτ, 1988).
Πρόσθετες µεταβλητές που επηρεάζουν τις ψυχολογικές ιδιότητες του ατόµου µέσα στην
οικογένεια είναι η πολυπλοκότητα των κοινωνικών στοιχείων, ο βαθµός της ανθρώπινης
επαφής και οι κοινωνικές αλλαγές. Ο Ackerman, στην δεκαετία του 1960, παροµοίασε την
οικογένεια µε ηµι-διαπερατή «µεµβράνη», που επιτρέπει εκλεκτική διαπερατότητα των
εξωτερικών µηνυµάτων µέσα στο περιεχόµενο της. Η εξωτερική πραγµατικότητα εισχωρεί
εκλεκτικά, για να επηρεάσει τα µέλη µε τρόπο προδιαγεγραµµένο, ανάλογα την οικογενειακή
ατµόσφαιρα, όπως αυτή διαµορφώνεται από τη συγχώνευση και τη διαφοροποίηση των
προσωπικών ταυτοτήτων των συζύγων και των παιδιών. Άρα, κατά τον Ackerman, τα
εξωτερικά µηνύµατα περνούν φιλτραρισµένα από το οικογενειακό κλίµα και επηρεάζουν σε
διαφορετικό βαθµό και ποιότητα τα µέλη της κάθε οικογένειας. (Δηµοπούλου-Λαγωνίκα,
1992). Οι γενικότερες κοινωνικές αλλαγές και ανακατατάξεις, τα οικολογικά προβλήµατα, η
ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη, η αστικοποίηση, ο αυξανόµενος καταναλωτισµός, η µαζική
πληροφόρηση και η επικοινωνία, οι πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις των τελευταίων
ετών επηρεάζουν σε διάφορα επίπεδα την κοινωνία. Αυτές οι γενικότερες αλλαγές, από τις
οποίες διέρχεται η σύγχρονη οικογένεια και ο περιορισµός των λειτουργιών της, η διάλυση
της εκτεταµένης οικογένειας και η αντικατάσταση της από την πυρηνική και την
µονογονεϊκή, η απελευθέρωση της γυναίκας και η είσοδος της στην εργασία, η
δηµοκρατικοποίηση της οικογένειας, η αµφισβήτηση της εξουσίας των γονέων, η αύξηση των
δικαιωµάτων του παιδιού δηµιουργούν γενικότερες ανακατατάξεις στους παραδοσιακούς
τρόπους λειτουργικότητάς της, περισσότερες συγκρούσεις µεταξύ των µελών της και
περισσότερα προβλήµατα και δυσκολίες σε ό,τι αφορά το γονεϊκό ρόλο. Αυτό, πολλές φορές
οδηγεί σε κρίση την οικογένεια και τα µέλη αυτής.
Η οικογένεια, όµως, καθώς είναι ένα οικοσύστηµα που το ίδιο ελέγχει, ρυθµίζει και
είναι οργανωµένο ιεραρχικά, προσπαθεί να διατηρήσει την οµοιόσταση. Αυτή η πεποίθηση
οδηγεί στη θεώρηση της διαπροσωπικής λειτουργίας των συµπτωµάτων. Το σύµπτωµα
αναπτύσσεται ως ρύθµιση της οµοιόστασης µέσα στην οικογένεια. Ένα σύµπτωµα, µια
συµπεριφορά είναι µια µορφή επικοινωνίας και µια απάντηση σε ένα περιβάλλον
επικοινωνίας. Αυτή η υπόθεση οδηγεί στην εισαγωγή και ενίσχυση ενός διαπροσωπικού
προτύπου ερµηνείας της συµπεριφοράς και των διαφόρων διαταραγµένων µορφών
συµπεριφοράς.
Το άγχος της οικογένειας είναι ένα θέµα µεγάλης σηµασίας για τους ερευνητές της
οικογένειας, αλλά είναι ακόµη µεγαλύτερης σηµασίας για τις ίδιες τις οικογένειες. Το πιο
σηµαντικό είναι ότι οι οικογένειες, όπως και οι ερευνητές, µπορεί να αναπτύξουν θεωρίες για
να εξηγήσουν τις δικές τους απαντήσεις και τις απαντήσεις των άλλων στο άγχος. Φαίνεται
πιθανό, ότι αυτές οι θεωρίες του άγχους της οικογένειας αποτελούν µέρος ενός κράµατος από
αντιλήψεις, αξίες, θεωρίες, φιλοσοφίες, που αναπτύσσουν τα άτοµα και οι οικογένειες για τον
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εαυτό τους και τον κοινωνικό κόσµο στον οποίο ζουν. Πρώτον, υπάρχουν θεωρίες που είναι
σχετικά µοναδικές για την κάθε οικογένεια και οι οποίες σχετίζονται µε την ανάπτυξη και την
ιστορία της οικογένειας. Για κάθε οικογένεια τα οράµατα, οι αξίες, οι απόψεις για τον κόσµο
είναι υποκειµενικές απόψεις, οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο κοινές για όλα τα µέλη
της οικογένειας, αλλά όχι απαραίτητα για όλα τα µέλη ή για τις περισσότερες οικογένειες
στην ίδια κοινότητα. Για ορισµένες από αυτές τις άτυπες θεωρίες, τα µέλη της οικογένειας
µπορεί να είναι πλήρως ενηµερωµένα από τις αρχές ή τις προοπτικές που χαρακτηρίζουν τη
δική τους οικογενειακή µονάδα. Άλλες φορές, οι άτυπες αυτές θεωρίες πρέπει να
καταγραφούν από έναν εξωτερικό παρατηρητή, επειδή η οικογένεια δεν µπορεί να τα
περιγράψει µε λέξεις, αλλά δηµιουργεί µοτίβα, ρουτίνες και τελετουργίες για την επίλυση
προβληµάτων, τα οποία αναδεικνύουν το πώς έχουν κατασκευάσει τον κοινωνικό τους κόσµο
(Reiss, 1989· Steinglass et al., 1987, όπως αναφέρεται στο Reiss & Oliveri, 1991). Φαίνεται,
ωστόσο, ότι οι έννοιες που αναπτύσσουν οι οικογένειες δεν αποτελούν εντελώς µια
προσωπική υπόθεση του ατόµου ή της οικογένειας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τις
οικογένειες να συγκρίνουν τις ιδέες τους σχετικά µε την οικογενειακή ζωή µε άλλες
οικογένειες στην κοινότητά τους: άτυπη συζήτηση, ανάγνωση, τηλεόραση και µέσα από την
κοινωνική συµµετοχή. Θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι σε κάθε κοινότητα οι απόψεις των
οικογενειών για την οικογενειακή ζωή επιτυγχάνει µια συναίνεση µέσα από µια συνεχή
διαδικασία σύγκρισης και συµφιλίωσης µεταξύ των οικογενειών. Σε αυτό το επίπεδο η
«συναίνεση» µεταξύ των οικογενειών συνάδει µε αυτό που ο Goffman (1974, όπως
αναφέρεται στο Reiss & Oliveri, 1991) ονοµάζει «πρωτοπαθές πλαίσιο», το οποίο θέτει
κοινές κοινωνικές υποθέσεις της κοινότητας µε το οποίο τα µέλη ερµηνεύουν εύκολα την
αιτία, την πιθανή πρόθεση και κατά συνέπεια κάθε εµφανή κοινωνική πράξη.
3.2. Ο οικογενειακός κύκλος της ζωής
Οι άνθρωποι γεννιούνται συνήθως µέσα σε οικογένειες. Οι πρώτες σχέσεις των
ατόµων, η πρώτη οµάδα που εντάσσονται τα άτοµα, οι πρώτες εµπειρίες σε ότι αφορά τον
κόσµο αποκτούνται διαµέσου της οικογένειας. Οι άνθρωποι µεγαλώνουν, αναπτύσσονται και
τελικά πεθαίνουν µέσα και µε την έννοια της οικογένειας. Η οικογένεια ενσωµατώνεται,
κινείται και εξελίσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικό-πολιτικού πλαισίου. Τα
προβλήµατα µιας οικογένειας είναι διαµορφωµένα από την πορεία της στο παρελθόν και
εµφανίζονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του συστήµατος να κυριαρχήσει στο µέλλον. Ο
κύκλος της ζωής της οικογένειας είναι το φυσικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο διαµορφώνεται η
ιδιαίτερη ταυτότητα και η ανάπτυξη του ατόµου, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του
κοινωνικού συστήµατος.
Μέχρι σήµερα, οι οικογενειακοί θεραπευτές έδιναν λίγη προσοχή στο κύκλο της ζωής
και στις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Οι περισσότερες ψυχολογικές θεωρίες
αγνοούσαν τη σύνδεση του γενεαλογικού οικογενειακού πλαισίου µε το µοτίβο της ζωής των
ανθρώπων. Ωστόσο, στην εποχή µας συµβαίνουν τόσο ραγδαίες αλλαγές, γεγονός που
αλλάζει το µοτίβο της οικογένειας και ωθεί στο να υιοθετηθεί µια ευρύτερη άποψη, τόσο της
ανάπτυξης, όσο και της οµαλότητας. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να προσδιοριστεί ένα
µοντέλο του οικογενειακού κύκλου, πράγµα που προκαλεί εξαιρετικά µεγάλη πίεση στα µέλη
µιας οικογένειας ακόµα και για το ποια στοιχεία του οικογενειακού µοντέλου θα πρέπει να
διαπραγµατευτούν.
Στις µέρες µας, ο τρόπος ζωής γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος και εξαιτίας αυτού τα
ψυχολογικά µοντέλα θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αντιµετωπίζουν αυτή τη
συνθετότητα, δίνοντας έµφαση στο ίδιο το άτοµο, στο περιβάλλον του ατόµου, αλλά και στην
επιρροή του χρόνου σε ότι αφορά την ανάπτυξη του ατόµου. Τα συµπτώµατα µέσα στην
οικογένεια και η δυσλειτουργία θα πρέπει να εξετάζονται µέσα σε ένα οικο-συστηµικό
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πλαίσιο, σε σχέση µε το είδος του πολιτισµού και σε σχέση µε το τι θεωρείται «φυσιολογικό»
µε την πάροδο του χρόνου. Από θεραπευτική οπτική, το κάθε µέλος θα πρέπει να βοηθιέται
να εγκαταστήσει την αναπτυξιακή δυναµική του, έτσι ώστε να προωθήσει την µοναδικότητα
του και την ανάπτυξη του (Carter & McGordric, 2004).
3.3. Οικογενειακές σχέσεις στον κύκλο ζωής
Όλα τα συστήµατα ζουν σε δυναµικά δίκτυα σχέσεων, τόσο στο εσωτερικό του
οργανισµού, όσο και µεταξύ του οργανισµού και του περιβάλλοντος. Οι σχέσεις αποτελούν
αναπόσπαστα συστήµατα µέσα στα οποία τα άτοµα αναπτύσσονται. Όταν χρησιµοποιείται η
λέξη σχέση υποδηλώνεται µια ζωντανή ανάπτυξη του συστήµατος. Οι άνθρωποι µέσα τους
είναι εγγενώς σχεσιακές οντότητες, δηλαδή εγγενώς ατελείς. Οι άνθρωποι πρέπει να
βρίσκονται σε σχέση µε τον άλλον, γίνονται δηλαδή αυτό που είναι µέσα από την ύπαρξη του
άλλου. Η πράξη της επικοινωνίας αλλάζει τον άλλο και τον εαυτό. Εποµένως, το άτοµο είναι
αποτέλεσµα της σύνθεσης των ιστοριών των σχέσεων του µε τους άλλους (Fogel, 2002).
Η κατανόηση της εξέλιξης του ατόµου φαίνεται να είναι η επινόηση ενός συστήµατος
παρατήρησης, το οποίο επιτρέπει να παρατηρηθούν οι τρέχουσες συµπεριφορές σαν
σχεσιακές µεταφορές ή σαν έµµεσα σηµάδια των αναγκών και των συναισθηµατικών
δεσµεύσεων που συµβαίνουν µέσα στις παροντικές σχέσεις και οι οποίες ψάχνουν να βρουν
χρόνο και χώρο για να εκφραστούν. Αυτές οι πληροφορίες, αλλά και το συναισθηµατικό
περιεχόµενο αυτών, µεταφέρεται σε ανώτερο επίπεδο µεταξύ της δεύτερης και της τρίτης
γενιάς. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται ακόµα περισσότερο, εάν συσχετιστούν οι πληροφορίες
τους µε ιδεώδεις εικόνες, πιο αφηρηµένες από τους συµπληρωµατικούς ρόλους που έχει
αφοµοιώσει το κάθε µέλος µέσα στο οικογενειακό του και πολιτιστικό του υπόβαθρο
(Andolfi et al., 1990).
Οι οικογενειακές σχέσεις σηµειώνουν µια πρόοδο µέσω των κύκλων της αλλαγής, σε
απάντηση των µεταβαλλόµενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των εξελισσόµενων
αναγκών των µελών της οικογένειας. Αυτή η αλλαγή, συνεπάγεται αλλαγή στους κανόνες
που διέπουν το σύστηµα των σχέσεων τους και ουσιαστικά δηµιουργεί µια «νέα» οικογένεια
καλύτερα προσαρµοσµένη στις νέες συνθήκες. Οι λειτουργικές οικογένειες είναι σε θέση να
κατανοήσουν την αλλαγή και µπορούν να προσαρµόσουν τις αλληλεπιδράσεις,
επιτυγχάνοντας τα απαιτούµενα επίπεδα ευελιξίας και συνοχής. Η ισορροπηµένη οικογένεια
µπορεί να µεταφέρεται µε ευελιξία από τη µια ρύθµιση στην άλλη σε περιόδους άγχους.
Αντίθετα, η µη ισορροπηµένη οικογένεια τείνει να παραµένει καταδικασµένη σε
δυσλειτουργικές συνήθειες, που εντείνουν ακόµη περισσότερο τις πιέσεις στο σύστηµα.
Έχοντας την ικανότητα, τα µέλη µιας οικογένειας, να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν
στις ανάγκες, να αυξήσουν ή να µειώσουν την εγγύτητα ή την ευελιξία τους σε µια σχέση
αποτελεί έναν προστατευτικό µηχανισµό (Sanders & Bell, 2011).
Στις οικογενειακές σχέσεις υπάρχουν όρια, κανόνες, προσδοκίες και συµπεριφορές
που βοηθούν την οικογένεια να διατηρήσει την ισορροπία και την οµοιόσταση της. Αν κάτι
αλλάξει σε ένα µέρος στο σύστηµα σχέσεων της οικογένειας, τα άλλα µέλη θα πρέπει να
προσαρµοστούν επίσης. Επιπλέον, η οικογένεια και οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούν
µέρος και άλλων συστηµάτων, µε αποτέλεσµα µια ανισορροπία στις οικογενειακές σχέσεις να
µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές και σε άλλα συστήµατα που περιβάλλουν την οικογένεια
(Powell & Cassidy, 2007).
3.4. Ένωση και διαχωρισµός των ατόµων στον κύκλο ζωής
Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί το πλαίσιο εντός του οποίου εµφανίζεται το σύµπτωµα
και οι εκάστοτε σχέσεις. Οι συσχετιζόµενες και αντικρουόµενες ανάγκες του ανήκειν και του
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διαχωρισµού συνοδεύουν τον άνθρωπο στην διάρκεια όλης της ύπαρξης του. Η ένωση και ο
διαχωρισµός τείνουν να προχωρούν παράλληλα και να αναπτύσσονται µέσα σε µια κυκλική
διαδικασία. Τα άτοµα διαχωρίζονται µέσα σε µεγάλες ενώσεις, κατά τη διάρκεια της ιστορίας
και κάθε ένωση και διαχωρισµός θα πρέπει να επιτρέπουν την αύξηση της διαφοροποίησης.
Η ένωση δεν µπορεί να είναι ικανοποιητική όταν δεν έχει επέλθει ρήξη για την οριοθέτηση
του προσωπικού χώρου (Whitaker & Keith, 1981). Στην πραγµατικότητα, ο διαχωρισµός
µπορεί να είναι µια διαδικασία που θα διαρκέσει όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου και
ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί.
Μια σχέση πρέπει να απαντήσει περισσότερο στο αίτηµα για ασφάλεια και έτσι, πιο
δυνατή γίνεται η σύνδεση και πιο µεγάλη η απειλή κάθε φορά που µια κατάσταση φέρνει
στην επιφάνεια την αιτία της.Το άτοµο τείνει να αντιδράσει επιθετικά για να την προστατέψει
εάν κάποιος τη θέσει σε κίνδυνο.
Αυτό είναι φανερό σε µια σχέση µε δύο, όπου είναι λιγότερο διευρυµένο το πλαίσιο
σε σύγκριση µε αυτό της οικογένειας. Ωστόσο, ακόµα και σε µία δυάδα όπως αυτή της
σχέσης µητέρας – παιδιού, είναι πάντα παρούσα µια τρίτη διάσταση του πατέρα ή των άλλων
γενεών της πατρικής οικογένειας της µητέρας. Το περιεχόµενο της κάθε σχέσης είναι
συνδεδεµένο µε άλλους συνδέσµους, οι οποίοι µπορεί να είναι αόρατοι. Αυτοί οι σύνδεσµοι
και οι επιπτώσεις τους, µπορεί να βρουν µια απάντηση στο εσωτερικό της σχέσης.
Οι ρόλοι που υιοθετούνται µέσα στην πατρική οικογένεια τείνουν να επαναληφθούν
και στη συζυγική οικογένεια, γεγονός που δηµιουργεί δυσλειτουργικές καταστάσεις, καθώς
τα µέλη σε κάθε οικογενειακό σύστηµα είναι διαφορετικά και φέρουν διαφορετικούς ρόλους
από την πατρική τους οικογένεια, οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι ή παύουν να είναι
συµπληρωµατικοί και οδηγούν σε συγκρουσιακές σχέσεις ή και παθολογικούς
οικογενειακούς σχηµατισµούς, προκειµένου το οικογενειακό σύστηµα να βρει µια
φαινοµενική ισορροπία.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικογενειακή ιστορία είναι η χρονική
στιγµή γέννησης του κάθε παιδιού. Υποστηρίζεται, ότι τα χαρακτηριστικά της σχέσης της
µητέρας και του πατέρα, του ζευγαριού και των παιδιών επηρεάζουν και τις µετέπειτα
σχέσεις και περιέχουν ένα ενιαίο ή περισσότερα «τρίγωνα». Σε κάθε υποσύστηµα, µια σχέση
απειλείται από τις εντάσεις µεταξύ της δυάδας και ενός τρίτου πόλου – ενός τρίτου µέλους
της οικογένειας. Η προσπάθεια που καταβάλλεται να σωθεί η σχέση είναι ουσιαστικά µια
προσπάθεια να σωθεί η ισορροπία του συστήµατος, διατηρώντας τις τάσεις.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία στο κύκλο ζωής της οικογένειας και στις
οικογενειακές σχέσεις είναι η δύναµη και η εξουσία. Το κάθε µέλος εκτελεί συµπεριφορές,
που στην ουσία πραγµατοποιήθηκαν αναλογικά µεταξύ των µελών των προηγούµενων
γενεών. Εξαιτίας αυτού, το κάθε µέλος θα πρέπει να οριοθετεί τα διάφορα «τρίγωνα» και ό,τι
παρεµβάλλεται στις σχέσεις του, προκειµένου να επιτύχει έναν αποτελεσµατικό συµβιβασµό
και ένα εναλλακτικό πλαίσιο (Byng-Hall, 1998).
3.5. Το άτοµο µέσα στον ατοµικό και οικογενειακό κύκλο ζωής
Η αναζήτηση για την έννοια της ατοµικής ζωής έχει οδηγήσει στη δηµιουργία πολλών
θεωριών σχετικά µε την διαδικασία της φυσιολογικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες από αυτές
προτείνουν, ότι υπάρχει εγγενής σχέση µεταξύ ηλικίας και αναπτυξιακού σταδίου του
ατόµου. Στην παρούσα προσέγγιση το άτοµο τοποθετείται στο κέντρο των κοινωνικών και
δοµικών παραγόντων, αλλά και του ατοµικού – οικογενειακού κύκλου της ζωής.
Ειδικότερα, σε αυτό που δίνεται έµφαση δεν είναι οι προβλέψιµες φάσεις, αλλά τα
συναισθηµατικά καθήκοντα του ατόµου για την οικογένεια, τα οποία εξαρτώνται από την
οικογενειακή δοµή, την κουλτούρα και τα ιστορικά γεγονότα. Το άτοµο προσεγγίζεται και
µελετάται σαν ένα άτοµο που ζει και αναπτύσσεται µέσα στην κοινωνία.
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Η ανάπτυξη του ατόµου συντελείται µέσα σε συναισθηµατικές σχέσεις, όπως για
παράδειγµα οι σχέσεις µε τα άτοµα της οικογένειας, ο γάµος ή άλλου είδους δεσµεύσεις. Το
άτοµο και η οικογένεια θα πρέπει να κατανοήσουν το κοινωνικό και ιστορικό περιεχόµενο
του παρελθόντος και του παρόντος, προκειµένου να τα αλλάξουν.
Ωστόσο, κατά την διάρκεια της ζωής, ενώνονται άτοµα – οικογένειες µε διαφορετική
κουλτούρα – δοµή κ.ά. και δηµιουργούνται πιο σύνθετες οικογενειακές οµάδες. Αυτή η
συµπερίληψη ενός νέου µέλους ή η απώλεια ενός άλλου προσώπου/κατάστασης κ.ά. είναι
εξαιρετικά σηµαντική για τις οικογενειακές σχέσεις και για την συναισθηµατική ανισορροπία
(Carter & McGordrick, 2004).
Τα τελευταία χρόνια, οι πολυάριθµες µελέτες για τα τραυµατικά γεγονότα κατέδειξαν
τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες που µπορεί να έχουν για τη ζωή ενός ατόµου. Αυτό
έχει χαρακτηριστεί ως µια «οντολογική» επίθεση, κατά την οποία ορισµένες υποκειµενικές –
υπαρξιακές παραδοχές, που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και τον κόσµο,
ανατρέπονται. Ένα από τα πιο θεµελιώδη δοµικά στοιχεία της αντίληψης του κόσµου είναι η
βασική αίσθηση κάποιου χρόνου, η οποία ανατρέπεται µετά από κάποιο τραυµατικό γεγονός
(π.χ. διαζύγιο, ασθένεια κ.ά.).
Τονίζεται, ότι ο χρόνος είναι βασικός και θεµελιώδης για την κατανόηση της ύπαρξης
του σύγχρονου ανθρώπου. Μια καθηµερινή ρουτίνα χρονικά προσανατολισµένη είναι µια
µορφή προβολής στο µέλλον. Είναι σηµαντικό να καταστεί σαφές, ωστόσο, ότι δεν είναι
απαραιτήτως συνειδητή η επίγνωση του γεγονότος, ότι έχουµε κάποιο µελλοντικό σχέδιο.
Αυτό γίνεται συνειδητό στο άτοµο όταν, εξαιτίας κάποιου τραυµατικού γεγονότος,
δηµιουργείται «σοκ» ή «διακοπή» και έτσι διακόπτεται η ροή – η κατεύθυνση του χρόνου.
Εποµένως, όταν το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε το τραυµατικό γεγονός ανατρέπεται η
µελλοντική προοπτική της ύπαρξης του, η αντίληψη για τον εαυτό του και κυριαρχεί η απειλή
του χάους (Crossley, 2000, 2002). Υποστηρίζεται, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η αφήγηση
είναι «κοµµατιασµένη - σπασµένη».
Εποµένως, σε περιπτώσεις που υπάρχει ψυχικός τραυµατισµός, χάνεται η έννοια της
συνοχής και της σύνδεσης µέσα στην καθηµερινή ζωή του ατόµου και αντικαθίσταται από
σοβαρές διαταραχές. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις η αφήγηση αποτελεί ένα πολύ
σηµαντικό µέσο για την ανοικοδόµηση µιας αίσθησης σύνδεσης και συνοχής, δηλαδή η
αφήγηση παίρνει τη µορφή «ανανεωµένης ανάγκης». Φυσικά µια τέτοια αφηγηµατική
ερµηνεία εµφανίζει µεγάλη συγγένεια µε το έργο του Φρόϊντ, στο οποίο εξισώνεται η κακή
ψυχική υγεία µε µια «ασυνάρτητη» ιστορία και αφηγηµατική ανάλυση (Crossley, 2000,
2002).
Εποµένως, το ανθρώπινο σύστηµα έχει τρία επίπεδα: το άτοµο, την οικογένεια και την
κοινωνία, δηλαδή βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε τρία επίπεδα και από αυτό προκύπτει ο
«διαλογικός εαυτός».
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι ο εαυτός δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά είναι
κάτι πολλαπλό, αντιφατικό, το οποίο επηρεάζεται από τον τόπο και το χρόνο. Ως εκ τούτο δεν
περιορίζεται µόνο από έναν κοινωνικό διάλογο, αλλά µπορεί να αλλάξει, να µετατραπεί και
να προσαρµοστεί καλύτερα στις προκλήσεις των ιστορικών εξελίξεων και στην αυξανόµενη
πολιτιστική πολλαπλότητα (Hermans & Kempen, 1993).
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να κατανοηθεί, ότι ο εαυτός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος
µε τη χρονικότητα, τις αλληλεπιδράσεις µε τους άλλους και τα ήθη της κοινωνίας. Η έννοια
του εαυτού και της ηθικής είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε το «εµείς». Επιπλέον, η αυτόερµηνεία που κάνουν τα άτοµα µπορεί να καθορίζεται µόνο σε σχέση µε άλλα άτοµα, είναι
µια «ανταλλαγή οµιλητών». Δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη, αλλά υφίσταται µόνο σε σχέση
µε ορισµένους «συνοµιλητές», οι οποίοι είναι ζωτικής σηµασίας για τη γλώσσα του ατόµου
και την αυτογνωσία του (Crossley, 2002).
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3.6. Η κάθετη και οριζόντια ροή του άγχους στον κύκλο ζωής
Για να γίνει κατανοητό πώς τα µέλη των οικογενειών εξελίσσονται, είναι απαραίτητο
να εξετάζεται η ζωή τους, το περιεχόµενο και των δυο οικογενειών και το κοινωνικό
περιεχόµενο του παρελθόντος και του παρόντος, τα οποία αλλάζουν µε το πέρασµα του
χρόνου.
Ο χωροχρόνος χρησιµοποιείται ως πηγή παράστασης. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται
κατανοητός ο χρόνος και ο χώρος επηρεάζει τις ίδιες τις αφηγήσεις, τη δοµή των αφηγήσεων,
τους χαρακτήρες, τις ενέργειες των χαρακτήρων και τις αλληλεπιδράσεις τους. Έτσι και στην
αφηγηµατική ψυχολογία, αν θεωρηθεί ότι η ζωή είναι µια µορφή αφήγησης, τότε είναι
σηµαντικό να κατανοήσουµε τις χώρο-χρονικές διαστάσεις της βιωµένης εµπειρίας. Μια
τέτοια διάσταση είναι η κατανόηση της έννοιας του εαυτού (Gergen, 2001).
Οι λέξεις, τις οποίες µοιράζονται οι άνθρωποι, είναι αδύνατον να αποκτήσουν και να
διατηρήσουν το νόηµα τους χωριστά από τα χώρο – χρονικά – κοινωνικά πλαίσια. Οι
άνθρωποι επηρεάζονται από το χώρο – χρονικό – κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο βρίσκονται
και τα µηνύµατα που κατασκευάζουν. Επίσης, επηρεάζονται από το χώρο - χρονικό πλαίσιο
στο οποίο ζουν (Broeckelman, 2005).
Εποµένως µια από τις σηµαντικότερες έννοιες είναι η εµπειρία του χρόνου και της
χρονικότητας. Η κατανόηση της χρονικότητας που συνδέεται µε την ανθρώπινη σφαίρα είναι
εντελώς διαφορετική από εκείνη που ανέκυψε στις φυσικές επιστήµες. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν σχετίζονται µε ένα «κάτι» ή µια «ουσία», αλλά µε µια
«δραστηριότητα». Όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι αποκτούν νόηµα, γίνονται αντιληπτά και
µπορούν να ερµηνευθούν σε σχέση µε την πρωτογενή διάσταση της «δραστηριότητας», η
οποίο περιλαµβάνει το «χρόνο» και τη «σειρά».
Για να καθοριστεί και να ερµηνευθεί τι ακριβώς έχει συµβεί σε κάποια συγκεκριµένη
περίσταση, η ακολουθία των γεγονότων είναι εξαιρετικής σηµασίας. Μια έγκυρη, λοιπόν,
εικόνα της εµπειρίας του εαυτού απαιτεί την κατανόηση της σχέσης µεταξύ της χρονικότητας
και της ταυτότητας. Στην κλασική διαδικασία της αυτοβιογραφίας, στην οποία γίνεται
προσπάθεια να προβλεφθεί η συνοχή της ζωής µέσω της επιλογής, της οργάνωσης και της
παρουσίασης των συστατικών µερών της, τα άτοµα γίνονται ηθικά όντα στην αφήγησή της
και υπεύθυνα για τη ζωή τους (Crossley, 2002).
Κάθε σύστηµα θα πρέπει, λοιπόν, να µπορεί να παρουσιαστεί µε δυο χρονικές
διαστάσεις: µια, η οποία θα φέρει στο προσκήνιο ζητήµατα του παρόντος και του
παρελθόντος από όλα τα επίπεδα και µια άλλη, ένα αναπτυξιακό «ξεδίπλωµα». Για το άτοµο
ο κάθετος άξονας περιλαµβάνει τους βιολογικούς παράγοντες και τις γενετικές προδιαθέσεις,
ενώ ο οριζόντιος άξονας τη γνωστική – συναισθηµατική – διαπροσωπική – σωµατική
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της ζωής µέσα στην ιστορική εξέλιξη. Τα στάδια από τα οποία θα
περάσει το κάθε άτοµο εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του και την επιρροή του
περιβάλλοντος.
Σε οικογενειακό επίπεδο ο κάθετος άξονας περιλαµβάνει την οικογενειακή ιστορία,
τους τρόπους που σχετίζονται και λειτουργούν τα άτοµα και µεταφέρονται στις επόµενες
γενιές, τους µηχανισµούς άµυνας και τα συναισθηµατικά τρίγωνα. Αυτό περιλαµβάνει
παράλληλα τα ταµπού, τις συµπεριφορές, τις προσδοκίες κ.ά. µε τα οποία µεγαλώνουν τα
µέλη. Ο οριζόντιος άξονας της οικογένειας περιγράφει την οικογένειας σαν κάτι το οποίο
κινείται κατά τη διάρκεια του χρόνου, αντιµετωπίζει αλλαγές και µεταβάσεις κατά τη
διάρκεια του κύκλου της ζωής (θάνατοι, διαζύγια, ασθένειες, ανεργία κ.ά.).
Σε κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο ο κάθετος άξονας περιλαµβάνει την κοινωνικήπολιτιστική ιστορία, τα στερεότυπα, τις κοινωνικές ιεραρχίες και πεποιθήσεις, οι οποίες
µεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Ο οριζόντιος άξονας περιλαµβάνει τον τρόπο επικοινωνίας
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των συνδέσεων ή των ελλείψεων, τα τρέχοντα γεγονότα και τις κοινωνικές εκδηλώσεις
(Carter & McGordrick, 2004).
Πολύ συχνά, όλα τα παραπάνω έχουν επιπτώσεις στην παροντική ζωή των ανθρώπων
µέσω κοινωνικών φαινοµένων: π.χ. ρατσισµός, σεξισµός, κοινωνικές – πολιτικές –
οικονοµικές επαναστάσεις κ.ά., τα οποία περιορίζουν τις επιλογές κάποιων και ενισχύουν την
δύναµη άλλων (Carter & McGordrick, 2004).
3.7. Άγχος και αναπτυξιακό σύµπτωµα στον κύκλο ζωής
Μελετώντας την οικογένεια, το άγχος είναι συχνά το σηµαντικότερο σηµείο
µετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο µέσα σε µια εξελικτική διαδικασία, όπως είναι για
παράδειγµα ο οικογενειακός επαναπροσδιορισµός, η επαναξιολόγηση κ.ά. Αυτό εµφανίζεται
συχνά όταν αλλάζει η σύνθεση της οικογένειας (π.χ. γάµος, διαζύγιο, θάνατος, κ.ά.).
Υποστηρίζεται η κλινικήµέθοδος του Bowen, η οποία παρακολουθεί τα πρότυπα µέσω του
κύκλου της οικογένειας κατά τη διάρκεια αρκετών γενεών, δίνοντας έµφαση σε κοµβικά
γεγονότα, µεταβάσεις και τρόπους χειρισµού της οικογένειας, προκειµένου να κατανοηθεί η
παρούσα δυσλειτουργία της οικογένειας. Για παράδειγµα, αν ένα παιδί γεννηθεί κατά τη
διάρκεια κοινωνικών αλλαγών (π.χ. µετανάστευση, κ.ά.), πιθανόν να φέρει το άγχος αυτής
της µετάβασης ή ακόµα, αν για έναν από τους γονείς ενός ατόµου το να γίνει γονέας
αποτελούσε πρόβληµα και δεν έχει αντιµετωπιστεί, πιθανόν στο µεταβατικό σηµείο του να
γίνει γονέας να επιφέρει σηµαντικό άγχος στο ζευγάρι. Εποµένως το άγχος προκαλεί στρες,
το οποίο µεταφέρεται από γενιά σε γενιά κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής (Carter &
McGordrick, 2004). Στον 21ο αιώνα οι άνθρωποι και ειδικά οι γυναίκες έρχονται αντιµέτωποι
µε πολλά αγχογόνα γεγονότα, όπως για παράδειγµα η ανεργία, οικονοµική κρίση, ανύπαντρες
µητέρες, δυσκολίες από ένα διαζύγιο, ασθένειες κ.ά.
Σε µια πρόσφατη ανασκόπηση, µε βάση την εθνογραφική προσέγγιση της οικογένειας
σε ότι αφορά τις αντιδράσεις της σε φυσικές καταστροφές, ο Boss (1987, όπως αναφέρεται
στο Reiss & Oliveri, 1991) εφάρµοσε την εν λόγω προοπτική για την κατανόηση του
οικογενειακού άγχους Μια ποικιλία από ιστορικές και ανθρωπολογικές αναλύσεις έδειξε, ότι
οι έννοιες σε κοινοτικό επίπεδο, σχετικά µε το άγχος της οικογένειας, µπορεί να έχουν δύο
διαστάσεις: τη λογοδοσία της οικογένειας για την παραγωγή ή την ενδυνάµωση του άγχους ή
την ικανότητά της να προστατευθεί από το άγχος αυτής της διαταραχής. Οι οικογένειες, σε
όλες τις κοινότητες, µοιράζονται κάποιες ιδέες σχετικά µε τις αιτιακές αλληλουχίες των
γεγονότων και των αλληλεπιδράσεων στις οικογένειες. Ίσως οι πιο καθολικές ανησυχίες εν
προκειµένω, να είναι η ανάπτυξη του παιδιού, η υγεία και η ασθένεια. Με βάση αυτή την
προσέγγιση για την κατανόηση τους άγχους της οικογένειας, το άγχος της οικογένειας
ορίζεται ως ένα γεγονός που, σύµφωνα µε τα κοινοτικά πρότυπα, είναι υψηλό όσον αφορά
την ικανότητά του να διαταράσσει συνήθεις οικογενειακές συνήθειες. Εάν σε µια οικογένεια
ο ορισµός του άγχους εξαρτάται από την οικογένεια, παρά από τον ορισµό της κοινότητας, η
οικογένεια µάλλον δεν υφίσταται πολύ άγχος. Με το να µην λαµβάνεται υπόψη η αντίθεση
µεταξύ των ορισµών της οικογένειας και της κοινότητας, χάνεται η εξαιρετική επίγνωση της
προσπάθειας αντιµετώπισης της οικογένειας. Με άλλα λόγια, η ενεργός επανασχεδίαση είναι
η ίδια ένα κεντρικό µέρος της προσπάθειας αντιµετώπισης. Επιπλέον η νέα αυτή προσέγγιση
προσφέρει την ευκαιρία για µια ορθολογική, µε βάση την εµπειρική έρευνα, διάκριση µεταξύ
της πίεσης που προκύπτει από τις διεργασίες στο εσωτερικό της οικογένειας και αυτές που
απορρέουν από τις εξωτερικές δυνάµεις που περιβάλλουν την οικογένεια. Συχνά είναι άνευ
νοήµατος, να χρησιµοποιούνται τα αγχογόνα γεγονότα της ζωής ως ανεξάρτητες µεταβλητές
στην αναζήτηση εξηγήσεων για την ανάπτυξη της ψυχοπαθολογίας σε µεµονωµένα µέλη ή
την ανάπτυξη των διαταραχών στις σχέσεις µέσα στις οικογένειες. Αυτό συµβαίνει επειδή τα
περισσότερα γεγονότα της ζωής, οι κλίµακες και οι θεωρίες στις οποίες βασίζονται, δεν
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µπορούν να κάνουν σαφή τη διάκριση µεταξύ των γεγονότων που µπορεί να είναι δείκτες της
ψυχοπαθολογίας ή τη σχέση των διαταραχών και των γεγονότων που µπορεί να προκάλεσαν
αυτές τις διαταραχές. Με βάση αυτό οι ερευνητές δεν θα πρέπει να κάνουν αυθαίρετες
διακρίσεις µε βάση τις «έξω» ή τις «έσω» περιστάσεις, αλλά είναι απαραίτητο αυτές οι
διακρίσεις να συνδέονται µε τα πολιτιστικά πρότυπα της κοινότητας ή τους ορισµούς της
πραγµατικότητας.
Ειδικότερα σε έρευνα (Reiss & Oliveri, 1991) φαίνεται, ότι η κοινότητα εστιάζει τα
όρια της οικογένειας γύρω από το πυρηνικό νοικοκυριό, αφού οι συγγενείς έχουν µεγάλη
επιρροή στην οικογένεια και σε πολλές περιπτώσεις η οικογένεια διαταράσσεται από
σηµαντικά γεγονότα στη ζωή των συγγενών. Όταν κάποιο µέλος «σπάσει» αυτό το όριο της
πυρηνικής οικογένειας, αυτό είναι σαφώς µια κρίση. Ενδεικτικά, στην παρούσα έρευνα οι
συµµετέχοντες αξιολόγησαν, ότι τα γεγονότα / κρίσεις µε χαµηλή συναίνεση τόσο ως προς το
µέγεθος, όσο και ως προς την εξωτερικότητα µε αύξουσα σειρά είναι (Reiss & Oliveri, 1991):
να αυξηθεί ο γονεϊκός εργασιακός χρόνος, ένας παντρεµένος αποκτά ένα µωρό, η οικογένεια
µαθαίνει ότι το σχολείο της γειτονιάς µπορεί να κλείσει, πωλείται κάποιο ακίνητο κοντά στο
σπίτι της οικογένειας για εκµετάλλευση, η µητέρα έχει µια αποβολή, µία παντρεµένη γυναίκα
µένει έγκυος, ένα µέλος της οικογένειας µαθαίνει ότι ένα άλλο µέλος έχει προβλήµατα
υγείας, ανοίγει σταθµός µετρό κοντά στην γειτονιά της οικογένειας, η οικογένεια µαθαίνει ότι
ο ένας γονέας θα πάει ένα επαγγελµατικό ταξίδι, συµβαίνει ένας χωρισµός ή ένα διαζύγιο των
γονέων, µέλος της οικογένειας καταδικάζεται για έγκληµα, µέλος της οικογένειας αναπτύσσει
βραχυπρόθεσµη ασθένεια, πάθηση ή αναπηρία, η µητέρα µπαίνει στην εµµηνόπαυση και
κάποιος µέλος εµπλέκεται σε µπελάδες µε το νόµο. Τα παραπάνω αποτελέσµατα, πρώτον
επιτρέπουν να ληφθεί µια πολύ πιο ακριβής κατανόηση του σχετικού ρόλου της οικογένειας
και της κοινότητας στη διαχείριση εκδηλώσεων έντονου άγχους. Όταν τα περισσότερα µέλη
της κοινότητας συµφωνούν ότι ένα αγχωτικό γεγονός είναι τόσο εξωτερικό, όσο και µεγάλου
µεγέθους, αναµένεται ότι η κοινότητα θα συγκροτήσει ή θα υποστηρίξει τους οργανισµούς ή
τους µηχανισµούς για τη στήριξη των οικογενειών που πλήττονται από αυτό το γεγονός. Ένα
τέτοιο παράδειγµα είναι η τεράστια πίεση που προκαλεί η σοβαρή και χρόνια ασθένεια ενός
παιδιού. Εν όψει των διαρκών αιτηµάτων της ασθένειας, ένα ευρύ φάσµα συνήθως
ασήµαντων γεγονότων έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρή διαταραχή και τέτοια
γεγονότα µπορεί να γίνονται αντιληπτά από την οικογένεια ως κάτι που είναι πέραν του
ελέγχου της. Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει, ότι η διαφορά µεταξύ των µετρήσεων της
κοινότητας και των οικογενειών, σε ό,τι αφορά κάποια σοβαρά γεγονότα του κύκλου της
ζωής τους, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αποµόνωσης και της αποξένωσης των οικογενειών
που πλήττονται από ταλαιπωρίες ή κρίσιµα γεγονότα. Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει υψηλό επίπεδο συγχρονισµού µεταξύ της οικογένειας και της κοινότητας, όπως
συµβαίνει για παράδειγµα κατά τη διάρκεια ή και µετά από µια φυσική καταστροφή που
πλήττει εξίσου µια ολόκληρη κοινότητα, αναµένεται ότι οι οικογένειες θα έρθουν σε επαφή
µε ασυνήθιστη δύναµη και ένταση, και δεν θα κρατήσουν µια θέση αποξένωσης και πλήρους
αυτοδυναµίας. Οι οικογένειες τότε, θα γίνουν µέρος µιας ασυνήθιστης κοινότητας
αλληλεγγύης, συνδεόµενες µεταξύ τους µε έντονες, ζωηρές και κοινές αντιλήψεις για τις
συµφορές. Εποµένως, η παρούσα προσέγγιση στο παρόν άρθρο διερευνά το πώς η κοινωνική
κοινότητα στην οποία ζει η οικογένεια συχνά παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις
περισσότερες έννοιες και γεγονότα. Με βάση αυτό η κοινότητα δεν προσδιορίζει µόνο το
µέγεθος της εκδήλωσης, αλλά καθορίζει επίσης τον τρόπο που η οικογένεια εκδηλώνει
κάποιο κρίσιµο γεγονός, ενώ παράλληλα οι αφηγήσεις – πεποιθήσεις – αντιλήψεις της
κοινότητας ενσωµατώνονται στην κοινοτική έννοια της ανάπτυξης της οικογένειας (Reiss &
Oliveri, 1991).
Οι συστηµικοί θεωρητικοί έχουν τονίσει, ότι η σηµερινή συµπεριφορά µιας
οικογένειας δεν µπορεί να κατανοηθεί επαρκώς πέρα από την ιστορία της (όπως αναφέρεται
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στο Rolland, 1987). Βλέπουν την ιστορική αµφισβήτηση ως έναν τρόπο για να
παρακολουθηθούν σηµαντικά γεγονότα και µεταβάσεις, ώστε να αποκτηθεί µια κατανόηση
των οργανωτικών αλλαγών µιας οικογένειας και των στρατηγικών αντιµετώπισης, όπως ένα
σύστηµαγια την αντιµετώπιση του άγχους στο παρελθόν.Μια ιστορική συστηµική
προσέγγιση περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από µια απλή αποκρυπτογράφηση του πώς µια
οικογένεια είχε οργανωθεί γύρω από τις πιέσεις του παρελθόντος. Απαιτεί επίσης, την
παρακολούθηση της εξέλιξης της προσαρµογής της οικογένειας στην πάροδο του χρόνου.Στο
πλαίσιο αυτό τα σχέδια προσαρµογής, οι επαναλήψεις, οι ασυνέχειες, οι αλλαγές στις σχέσεις
(συµµαχίες, τρίγωνα) και η αίσθηση των αρµοδιοτήτων αποτελούν σηµαντικούς
παράγοντες.Οι McGoldrick και Walsh (1983) περιγράφουν το πώς αυτά τα πρότυπα
µεταδίδονται από γενιά σε γενιά ως οικογενειακοί µύθοι, ταµπού, καταστροφικές προσδοκίες
και συστήµατα πεποιθήσεων.
Μια δεύτερη βασική έννοια είναι αυτή της δοµής της ανθρώπινης ζωής. Ο Levenson
(1986) υποστηρίζει την αρχική περιγραφή της δοµής της ζωής, που αποτελείται από
οικογένειες µε αµοιβαίες σχέσεις, τις σχέσεις του ατόµου µε διάφορους «άλλους» στο
ευρύτερο οικοσύστηµα (άτοµο, οµάδα, ίδρυµα, πολιτισµός, αντικείµενο, ή τόπος). Η δοµή
της ζωής αποτελεί ένα όριο ανάµεσα στο άτοµο – την οικογένεια και το περιβάλλον. Αυτά
διέπουν και διαµεσολαβούν τις µεταξύ τους συναλλαγές. Εποµένως, στο πλαίσιο µιας κρίσης,
και οι µεταβατικές περίοδοι είναι ενδεχοµένως οι πιο ευάλωτες περίοδοι και οι δοµές της
ζωής θα πρέπει να επανεκτιµηθούν εν όψει νέων αναπτυξιακών καθηκόντων, τα οποία µπορεί
να απαιτούν ασυνεχείς αλλαγές και όχι ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις. Παράλληλα µπορεί
να δηµιουργούνται περίοδοι µετάβασης, οι οποίες να χαρακτηρίζονται από κεντροµόλο ή
φυγόκεντρο φύση των σχέσεων. Σε γενικές γραµµές η κρίση, όπως µια ασθένεια, ασκεί µια
κεντροµόλο έλξη για το οικογενειακό σύστηµα. Εάν η εµφάνιση µιας κρίσης συµπίπτει µε µια
φυγόκεντρο περίοδο για την οικογένεια, αυτή µπορεί να εκτροχιάσει την οικογένεια από τη
φυσική ορµή. Εποµένως η αυτονοµία και εξατοµίκευση του κάθε µέλους της οικογένειας
βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς µπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψει τα ενδιαφέροντα του έξω
από την οικογένεια. Η οικογενειακή δυναµική, καθώς και η βαρύτητα της κρίσης, θα
επηρεάσει το κατά πόσον η επιστροφή της οικογένειας σε µια κεντροµόλο δοµή ζωής θα είναι
µια προσωρινή παράκαµψη στο πλαίσιο της γενικής τους κίνησης ή µόνιµη στην προσπάθεια
τους να επαναφέρουν την «ασφάλεια» της προηγούµενης περιόδου. Η έναρξη της κρίσης
συµπίπτει µε µια κεντροµόλο περίοδο του κύκλου της οικογενειακής ζωής, η οποία µπορεί να
έχει αρκετά σηµαντικές συνέπειες, αφού η οικογένεια µπορεί να µείνει µόνιµα καθηλωµένη
σε αυτή την φάση της ανάπτυξης. Σε αυτήν την περίπτωση η έλξη προς τα µέσα του κρίσιµου
γεγονότος και η φάση του κύκλου ζωής συµπίπτουν. Ο κίνδυνος εδώ είναι η τάση τους να
ενισχύουν το ένα το άλλο. Για παράδειγµα στις οικογένειες που λειτουργούσαν µε
δυσλειτουργικό τρόπο πριν την κρίση, αυτό το είδος της αµοιβαίας ενίσχυσης µπορεί να
προκαλέσει µια ανεξέλεγκτη διαδικασία, που οδηγεί σε εµφανή δυσλειτουργία της
οικογένειας (Rolland, 1987).
3.8. Η αλλαγή του οικογενειακού κύκλου ζωής
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι αλλαγές στην οικογένεια είναι δραµατικά µεγάλες και
σηµαντικές (αύξηση του µέσου όρου ζωής, διαζύγια, µονογονεϊκές οικογένειες, οµοφυλόφιλα
ζευγάρια, ανύπαντροι γονείς κ.ά.). Η έννοια που αποδίδεται στο θεσµό της οικογένειας έχει
αλλάξει, αλλά δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός. Η αλλαγή του ρόλου της γυναίκας
είναι κεντρικός στην αλλαγή των προτύπων του κύκλου της οικογενειακής ζωής. Το κίνηµα
του φεµινισµού υποστήριξε, ότι η γυναίκα ήταν απαραίτητο να αποκτήσει τη δική της
προσωπική ταυτότητα. Έχοντας πάντα την ευθύνη του σπιτιού, των παιδιών και της
οικογένειας, οι γυναίκες άρχισαν έναν αγώνα, ο οποίος τελικά είχε σαν αποτέλεσµα να
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αποκτήσουν περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις. Εξαιτίας του κεντρικού ρόλου που είχαν
µέσα στην οικογένεια και της δυσκολίας να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία τους και εκτός
σπιτιού, δεν προκαλεί έκπληξη, ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην εµφάνιση
συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Για τους άνδρες οι στόχοι της
καριέρας και της οικογένειας είναι παράλληλοι. Για τις γυναίκες αυτοί οι στόχοι
συγκρούονται και προκαλούν σοβαρά διλήµµατα, τα οποία επιφέρουν σοβαρή
συναισθηµατική ένταση και συναισθηµατική ευθύνη σε όλα τα στάδια της ζωή. Παρόλα αυτά
στις µέρες µας και ο ρόλος των ανδρών αλλάζει σηµαντικά. Αυτοί πλέον, συµµετέχουν στην
φροντίδα του µωρού, στις δουλειές του σπιτιού και πολλοί από αυτούς συνειδητοποιούν ότι η
ισότητα των δυο φύλων είναι προϋπόθεση για µια ισορροπηµένη σχέση (Levine et al., 1993).
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικογένεια και αποτελεί «διακοπή» της
κουλτούρας είναι η µετανάστευση. Αυτή η διακοπή και οι επιπτώσεις αυτής στις
οικογενειακές σχέσεις ακολουθούν και τις επόµενες γενιές.
Σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η σύγκριση και η προσπάθεια µίµησης της οικογένειας
παλαιότερων εποχών, τόσο σε ό,τι αφορά τη δοµή, όσο και σε ό,τι αφορά τον κύκλο της
ζωής, δηµιουργεί πολλές δυσλειτουργίες. Παρόλα αυτά, αν και επικρατεί αυτή η σύγκριση σε
επίπεδο οικογενειών, σήµερα έχει αλλάξει ριζικά η οικογένεια σε ό,τι αφορά τη δοµή, τις
ηλικίες, την κουλτούρα και τα στάδια (Carter & McGordrick, 2004).
3.9. Τα στάδια του κύκλου της ζωής της οικογένειας
Στάδια του κύκλου της ζωής της οικογένειας ονοµάζεται το σύνολο των διαδοχικών
φάσεων που περνάει η οικογένεια από την σύσταση έως τη διάλυσή της. Η εξέλιξη αυτών
των σταδίων εξαρτάται από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του κύκλου της ζωής, όσο και
από τις κυριότερες φάσεις του. Τέτοια είναι ο γάµος, η γέννηση του πρώτου παιδιού κ.ά.
Η ζωή της οικογένειας προχωρεί σε µια γραµµική ευθεία χρονολογικής ανάπτυξης µε
συνεχείς ανακυκλώσεις του παρελθόντος, που επαναλαµβάνονται ασυνείδητα στο παρόν και
µε συνεχείς επιδράσεις του µέλλοντος, οι οποίες παίρνουν τη µορφή ελπίδας και άγχους για
τους στόχους και τους σκοπούς που θέτει ο καθένας για τον εαυτό του και για τα άλλα µέλη
της οικογένειας.
Τα κριτήρια για την περιγραφή των διαδοχικών φάσεων της οικογενειακής ζωής είναι
(Τριπόδης και συν., 2009):
•
•
•

Η χρονολογική ηλικία του κάθε µέλους (µε τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
της).
Τα σηµαντικά φυσιολογικά γεγονότα που συµβαίνουν στην πορεία του κύκλου ζωής
κάθε οικογένειας.
Εκτός από τα αναµενόµενα γεγονότα, υπάρχουν βέβαια και τα απροσδόκητα ή
τραυµατικά γεγονότα, που αναστατώνουν/αποσταθεροποιούν την οµαλή πορεία του
οικογενειακού κύκλου.
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Σχήµα 1. Ο κύκλος ζωής της οικογένειας.
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(Πηγή: Τριπόδης και συν, 2009)

3.10. Αποσταθεροποιητικά γεγονότα στον κύκλο της ζωής της οικογένειας
Αποσταθεροποιητικοί παράγοντες αποτελούν αγχογόνα γεγονότα, που µπορεί να
µειώσουν ή να εξαλείψουν την αίσθηση ασφάλειας του ατόµου και το κάνουν να νιώθει
ανήµπορο και ευάλωτο. Εποµένως, η αίσθηση σταθερότητας για τον άνθρωπο αποτελεί η
αίσθηση ασφάλειας, από την οποία διακατέχεται σε διάφορους τοµείς της ζωής. Έτσι, λοιπόν,
το άτοµο σε µια σχέση αλληλεπίδρασης προσδοκά τον έλεγχο, τον οποίο άλλοτε κερδίζει
µέσω της αυτοπεποίθησης και άλλοτε από τις συνθήκες και τις περιστάσεις. Στην περίπτωση
του διαζυγίου, αλλά και άλλων αποσταθεροποιητικών γεγονότων που απειλούν µε
«καταστροφή», διάχυτη είναι η αίσθηση της διπλής απώλειας. Πιο συγκεκριµένα αυτό που
περισσότερο προκαλεί απογοήτευση είναι, ότι οι καινούργιες συνθήκες στην µετά-διαζυγίου
εποχή θα φέρουν νέα και άγνωστα δεδοµένα για τη ζωή, πράγµα που από µόνο του προκαλεί
µια ανασφάλεια, αλλά και µια αίσθηση περιορισµού των δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια, τα
µέλη της νέας οικογένειας καλούνται να ζήσουν όχι µόνο µε λιγότερα χρήµατα, πιθανόν σε
ένα νέο σπίτι, κ.ά., αλλά και σε ένα νέο στενό πλαίσιο, του οποίου αµφισβητείται τόσο η
αποτελεσµατικότητα, όσο και ο στόχος του. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αρχίζει να
αµφισβητεί την αυτοαποτελεσµατικότητα του, καθώς αυτή κλυδωνίζεται από τις απότοµες
αλλαγές που συµβαίνουν στην ζωή του. Ωστόσο η λειτουργική ή µη αντιµετώπιση των
αποσταθεροποιητικών γεγονότων στην ζωή του ατόµου και της οικογένειας εξαρτάται από
ένα πλήθος παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται µε διαστάσεις του περιβάλλοντος και της
προσωπικότητας του ατόµου, που το καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο ευάλωτο στο να
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αντιµετωπίσει έναν τέτοιο γεγονός. Είναι οι δύο όψεις του νοµίσµατος και σχετίζονται άµεσα
µε το περιβάλλον λειτουργίας κάθε ατόµου (Τριπόδης και συν, 2009).
3.11. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρµογή στο πλαίσιο αποσταθεροποιητικών
γεγονότων στον κύκλο της ζωής της οικογένειας
3.11.1. Ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης
Ένα επίσης κρίσιµο-µεταβατικό γεγονός µέσα στο οικογενειακό σύστηµα, το οποίο
δηµιουργεί «δυσλειτουργία και ανισορροπία» είναι, µεταξύ των άλλων, η ύπαρξη
ενδοοικογενειακής βίας και το διαζύγιο. Η παρούσα µελέτη εξέτασε τις αντιλήψεις για το
διαζύγιο κακοποιηµένων γυναικών που αφορούν τη ζωή τους µετά το διαζύγιο. Επιχειρήθηκε,
επίσης, να κατανοηθούν οι παράγοντες που διευκόλυναν και παρεµπόδισαν την αντοχή και
την προσαρµογή αυτών των γυναικών (Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000). Χρησιµοποιήθηκε
µια ολιστική-οικολογική προσέγγιση (ατοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες), µε ηµιδοµηµένες και σε βάθος συνεντεύξεις δεκαπέντε διαζευγµένων γυναικών του Ισραήλ, που
είχαν υποστεί κακοποίηση από τους πρώην συζύγους τους. Τα αποτελέσµατα απεικονίζουν τα
κύρια θέµατα που παρουσιάζουν οι γυναίκες σε σχέση µε τη ζωή τους µετά το διαζύγιο. Έτσι
οι γυναίκες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και γενικώς µια αίσθηση ευηµερίας, αυξηµένης
εγγύτητας µε την οικογένεια προέλευσης, υποστήριξη από τους φίλους και τους συγγενείς
τους και βελτίωση των γονεϊκών δυνατοτήτων τους.Αυτές οι γυναίκες στον αγώνα τους
αναζήτησανεκτεταµένη βοήθεια από διάφορες ψυχικής υγείας οργανώσεις και υπηρεσίες,
καθώς και οικονοµική και νοµική βοήθεια. Οι πολιτισµικοί παράγοντες και οι κοινωνικές
αξίες φαίνεται, ότι έπαιξαν επίσης ρόλο στην προσαρµογή τους στην νέα κατάστασή. Οι
γυναίκες που ερωτήθηκαν στη µελέτη αυτή εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το διαζύγιό
τους και ήταν αισιόδοξες για την ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν και να αναδιοργανώσουν
τη ζωή τους. Θεώρησαν, ότι η απόφαση για το διαζύγιο ήταν καλή τόσο για τις ίδιες, όσο και
για τα παιδιά τους, ακόµα κι αν το περιβάλλον τους ανησυχούσε για την µακροπρόθεσµη
ικανότητα τους να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των παιδιών τους. Ανέφεραν, ότι το
διαζύγιο τους έδωσε την ευκαιρία να ωριµάσουν και να αναπτυχθούν ως άτοµα, ακόµη και αν
αισθάνθηκαν ότι, κατά καιρούς, αµφιταλαντεύτηκαν ως προς τη νέα κατάσταση. Επιπλέον
δήλωσαν, ότι τους άρεσαν οι θετικές σχέσεις µε τις οικογένειές καταγωγής τους. Ανέφεραν
τη σηµαντική στήριξη που είχαν λάβει από αυτές, ακόµη και αν υπήρχε στιγµατισµός για τις
διαζευγµένες γυναίκες. Πίστεψαν, ότι οι κρατικές ενισχύσεις και η συµµετοχή τους σε
διάφορες θεραπευτικά προγράµµατα, η στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους, καθώς
και η κοινωνική και νοµική υποστήριξη διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διευκόλυνση
της προσαρµογής των γυναικών µετά το διαζύγιο. Η έρευνα, επίσης, έδειξε µια σύνδεση
µεταξύ των σχέσεων µε την εκτεταµένη οικογένεια και την προσαρµογή στο διαζύγιο.
Συγκεκριµένα, οι καλές οικογενειακές σχέσεις βρέθηκαν να ενισχύουν τη γυναίκα
συναισθηµατικά και να διευκολύνουν την προσαρµογή της στη νέα της θέση (Kunz & Kunz,
1995, όπως αναφέρεται στο Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000). Η πλειονότητα των γυναικών,
όπως προαναφέρθηκε, έλαβε συναισθηµατική και άλλη υποστήριξη από την οικογένεια και
τους φίλους, ακόµα και αν κάποιοι από αυτούς είχαν αρνητική στάση προς το διαζύγιό τους.
Αυτό είναι σε µεγάλο βαθµό χαρακτηριστικό της ισραηλινής, αλλά και της ελληνικής
κοινωνίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από στενά δίκτυα της κοινωνικής και οικογενειακής
υποστήριξης. Στο ίδιο πνεύµα τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν, ότι η άτυπη κοινωνική
υποστήριξης παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσαρµογή των κακοποιηµένων γυναικών µετά το
διαζύγιό τους και µπορεί ακόµα και να µειώσει τον κίνδυνο της περαιτέρω βίας (Ellis, 1992,
όπως αναφέρεται στο Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000).
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Η προσαρµογή στο διαζύγιο ως ένα αποσταθεροποιητικό γεγονός είναι µια µακρά
διαδικασία, που περιλαµβάνει πρακτική και συναισθηµατική αναδιοργάνωση, ανάπτυξη της
αυτονοµίας και την αντιµετώπιση του πόνου του παρελθόντος. Ως εκ τούτου η διαδικασία
µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνικές σχέσεις, έστω και προσωρινά (Robinson,
1991, όπως αναφέρεται στο Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000). Για παράδειγµα, το διαζύγιο
µπορεί να αυξήσει την ευαισθησία και την κοινωνική αποµόνωση που θα προκύψει από την
κατάθλιψη (Lorenz et al., 1997, όπως αναφέρεται στο Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000).
Επιπλέον, οι κοινωνικές σχέσεις µπορεί να διακοπούν για κάποιο σύντοµο χρονικό διάστηµα
µετά το διαζύγιο (Bursik, 1991, όπως αναφέρεται στο Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000).
Μερικές από τις γυναίκες, στο πλαίσιο µιας ποιοτικής έρευνας, περιέγραψαν εµπειρίες βαθιάς
µοναξιάς και απόρριψης από τους φίλους τους, ακόµη κι αν οι περισσότερες από αυτές
έλαβαν την προσωπική υποστήριξη από τους φίλους και τους γείτονες. Όσον αφορά τα παιδιά
τους, οι περισσότερες από τις γυναίκες παρείχαν τη δυνατότητα να διατηρηθεί η επαφή µε
τον πατέρα. Οι γυναίκες, ωστόσο, εξακολουθούσαν να εµπλέκονται σε διαµάχες µέσω
δικαστηρίων µε τους πρώην συζύγους τους για την επιµέλεια και για ζητήµατα που ανέκυψαν
µετά το διαζύγιο. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις γυναίκες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά
τους σχετικά µε το ποσό των χρηµάτων που έλαβαν για την υποστήριξη των παιδιών τους.
Στην εν λόγω µελέτη είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι οι γυναίκες ανέφεραν τις
µεταβαλλόµενες ανάγκες που συνόδευσαν τα διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας του χωρισµού και µετά το διαζύγιο. Σε γενικές γραµµές οι γυναίκες εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, κάποιες γυναίκες θεώρησαν ότι
το δικαστήριο δεν τους παρείχε κατάλληλη βοήθεια, ενώ το διαζύγιο οδηγεί συχνά σε
συνθήκες φτώχειας και έλλειψης στέγης. Όµως, οι γυναίκες σε αυτή τη µελέτη επέλεξαν τη
δηµόσια στέγαση και άλλες µορφές βοήθειας, που τους επέτρεψε να διαχειριστούν τις
οικονοµικές δυσκολίες και να επιτύχουν µια καλύτερη προσαρµογή µετά το διαζύγιο (Kurz,
1996, όπως αναφέρεται στο Eldar-Avidan & Haj-Yahia, 2000).
Από τα τρέχοντα ευρήµατα των µελετών αναδεικνύεται η σηµασία της βοήθειας από
την κοινωνία, καθώς και η ανάγκη για κρατική υποστήριξη των ατόµων και των οικογενειών
όταν βιώνουν αποσταθεροποιητικά γεγονότα.
3.11.2. Ο ρόλος των γονέων των διαζευγµένων ατόµων
Η βιβλιογραφία σχετικά µε τις µεταφορές µεταξύ των γενεών και το διαζύγιο είναι
αρκετά περιορισµένη. Ωστόσο η µελέτη των εµπειριών ανθρώπων µεγαλύτερης ηλικίας µε
γιο ή κόρη διαζευγµένο ή εν διαστάσει, µπορεί να προσφέρει ένα σηµαντικό πλαίσιο για την
κατανόηση των συµπεριφορών, των στάσεων, των πρακτικών, των µεταφορών και των
συναισθηµάτων που αναπτύσσονται µέσα στις διαζευγµένες οικογένειες και από τα
διαζευγµένα άτοµα και να παράσχει σηµαντικές διαστάσεις κατανόησης των πρακτικών των
διαζευγµένων ατόµων και οικογενειών.
Ο Timonen και οι συνεργάτες του (2010), διενέργησαν τριάντα µία ποιοτικού τύπου
συνεντεύξεις, προκειµένου να µελετήσουν την παροχή υποστήριξης από την πλευρά των
γονέων προς τα διαζευγµένα παιδιά τους. Βασικοί στόχοι της µελέτης ήταν να κατανοηθεί: α)
το πώς αντιλαµβάνονται τις επιπτώσεις του διαζυγίου πάνω στα παιδιά και τα εγγόνια τους
και β) τα όρια της παρεχόµενης στήριξής τους, προκειµένου να αντισταθµίσουν τις απώλειες
που πιθανόν να προκλήθηκαν από το διαζύγιο. Τα ευρήµατα της µελέτης υποστήριξαν τη
σηµασία τόσο της αλληλεγγύης, όσο και της αµφιθυµίας στην προσπάθειά τους να
κατανοήσουν τις σχέσεις και τις µεταφορές µεταξύ των γενεών µετά το χωρισµό. Ειδικότερα
η έρευνα έδειξε, ότι οι γονείς διαζευγµένων παιδιών τείνουν να εκφράζουν µεγαλύτερη
αλληλεγγύη προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους µετά από ένα διαζύγιο, καθώς και ότι η
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υποστήριξη πολλές φορές απαιτεί συχνά υπέρβαση σε ό,τι αφορά τη διάρκεια και/ή την
ένταση της υποστήριξης, δίνοντας αφορµή για ανάπτυξη αµφιθυµίας.
Σύµφωνα µε τον Bengtson και τους συνεργάτες του (2002) αυτές οι δυο έννοιες δεν
είναι ασυµβίβαστες, αλλά συµπληρωµατικές, καθώς εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό στο πλαίσιο
των διαφόρων σταδίων και των πτυχών των ανθρώπινων σχέσεων. Οι παππούδες, µετά από
ένα διαζύγιο των παιδιών τους, εξέφρασαν την άποψη και την ανάγκη να παρέχουν
υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσµα από απώλειες που προκάλεσε το διαζύγιο. Η υποστήριξη
συνοδευόταν και από συναισθηµατικές οπισθοδροµήσεις από την πλευρά των παππούδων,
συναισθήµατα αλληλεγγύης, προστατευτικές γονεϊκές πρακτικές και επαναφορά στον
«γονεϊκό» τους ρόλο, καθώς ένιωθαν ότι οι ζωές των παιδιών τους έχουν αλλάξει ριζικά.
Επίσης, οι γονείς διαζευγµένων παιδιών αφηγήθηκαν ισχυρούς συναισθηµατικούς
δεσµούς και αυξηµένο αίσθηµα εγγύτητας µε τα ενήλικα παιδιά τους (αλληλεγγύη µεταξύ
των γενεών), γεγονός που ενισχύει µια ισχυρή κανονιστική υποχρέωση για παροχή βοήθειας
(Silverstein & Bengtson, 1997), τα οποία φάνηκε να έπονται των συναισθηµάτων
σύγκρουσης και αµφιθυµίας. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται, ότι το διαζύγιο των παιδιών µπορεί
να οδηγήσει σε µια πιο συχνή αλληλεπίδραση µεταξύ των γενεών και σε αυξηµένη στήριξη.
Ωστόσο τα όρια αυτής της συµµετοχής µπορεί να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στη σχέση
γονέα – διαζευγµένου παιδιού. Σε γενικές γραµµές φάνηκε, ότι αυτό είχε θετικό αντίκτυπο,
εκτός λίγων περιπτώσεων (π.χ. εκτενής συµµετοχή στην φροντίδα των παιδιών ή
συγκατοίκηση µε τους γονείς).
Συνολικά οι σχέσεις χαρακτηρίστηκαν κυρίως από αλληλεγγύη και πολύ λίγες ήταν οι
περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν ως συγκρουσιακές. Ωστόσο, οι προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ερωτηθέντες µπορεί, επίσης, να χρησιµεύσουν, για να τονιστεί η
«πολυπλοκότητα των σχέσεων που απορρέουν από τις εγγενείς αντιφάσεις της κοινωνικής
ζωής» (Connidis, 2009: 140). Αντανακλώντας το πλαίσιο της αλληλεγγύης, της σύγκρουσης
και της αµφιθυµίας και τις αλλαγές στην δοµή της οικογένειας που επέφερε το διαζύγιο
(διαρθρωτική αλληλεγγύη) παρατηρούµε ότι σχετίζονται µε τις αλλαγές στην αλληλεπίδραση
(συνειρµική αλληλεγγύη) και την παροχή υποστήριξης (λειτουργική αλληλεγγύη) καθώς και
την σύγκρουση (Timonenetal., 2010).
Η έννοια της αµφιθυµίας (που είναι κυρίαρχη συνήθως σε περιπτώσεις, όπου η
υποστήριξη είναι µεγαλύτερης διάρκειας ή πιο διευρυµένη από την προβλεπόµενη ή σε
περιπτώσεις συγκατοίκησης των γενεών) συµπεριλαµβάνει τις πολύπλοκες συµπεριφορές και
συναισθήµατα µεταξύ των διαφόρων πτυχών της σχέσης γονέα – διαζευγµένου παιδιού. Από
τις αφηγήσεις των γονέων παρατηρείται, ότι στις σχέσεις µεταξύ των γενεών µετά από ένα
διαζύγιο είναι κυρίαρχη η αλληλεγγύη, η ένταση ανάµεσα στην αυτονοµία και την εξάρτηση
και η σύγκρουση κανόνων (Timonen et al., 2010).
3.11.3. Ο ρόλος της συζυγικής περιουσίας
Κατά τη διάρκεια της ζωής υπάρχει µια ατέλειωτη σειρά από µεταβάσεις, όπως είναι
το διαζύγιο, ο γάµος, η αλλαγή εργασίας κ.ά. Οι άνθρωποι, εποµένως, κατά τη διάρκεια της
ζωής τους περνάνε από µεταβατικές περιόδους, όπου αφήνουν µια γνωστή κατάσταση
ισορροπίας και βιώνουν µια περίοδο ανισσοροπίας, προκειµένου να αφοµοιωθούν σε µια
κατάσταση και να προβούν σε κατάλληλες προσαρµογές (Glaser & Strauss, 1971).
Όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες, αυτή η εποχή της µετάβασης µπορεί να έχει
βαθιές συνέπειες για τη συµπεριφορά των ατόµων, όπως για παράδειγµα των καταναλωτών
(Andreason, 1984· McAlexander & Schouten, 1989· Mehta & Belk, 1991· Schouten, 1991·
Solomon, 1983). Για παράδειγµα, οι ερευνητές που µελετούν τη συµπεριφορά των
καταναλωτών έχουν αρχίσει να διερευνούν τους τρόπους µε τους οποίους, κατά τη διάρκεια
µεταβάσεων, οι καταναλωτές τροποποιούν ποικιλοτρόπως τις καταναλωτικές τους συνήθειες,
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γεγονός που αντανακλά τις αλλαγές στην αντίληψη του εαυτού τους (Mehta & Belk, 1991).
Οι µελετητές της συµπεριφοράς των καταναλωτών οµοίως έχουν εξετάσει, ότι τα αγαθά
µπορεί να διαδραµατίσουν ρόλο στο να αµβλύνουν ή να επιτείνουν τις τάσεις που
ενυπάρχουν σε σηµαντικές µεταβάσεις ζωής (McAlexander & Schouten, 1989).
Κατά τη διάρκεια της µετάβασης του διαζυγίου, τα πιο σηµαντικά συστατικά της
δοµής της ζωής των δυο συζύγων µπορεί να αλλάξουν (Levinson, 1978). Για παράδειγµα το
διαζύγιο απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των πιο σηµαντικών σχέσεων ενός ατόµου,
συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µε τα παιδιά, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους
γονείς. Εν µέσω της αντιµετώπισης των σηµαντικών διαπροσωπικών προβληµάτων, οι πρώην
σύντροφοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν το διαζύγιο και άλλες πρακτικές εργασίες
προσανατολισµένοι προς τα καταναλωτικά αγαθά. Αγαθά, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που έχουν νόηµα για το ζευγάρι, καθώς και εκείνων που ήταν απαραιτήτως
λειτουργικά στο πλαίσιο του σπιτιού, πρέπει να διαιρούνται και/ή να απορρίπτονται. Θα ήταν
λάθος να υποτιµηθεί η σηµασία της διάθεσης της συζυγικής περιουσίας, δεδοµένου ότι τα
περιουσιακά είναι αναπόσπαστο στοιχείο του ορισµού του εαυτού, της έκφρασης και της
απόδοσης των ρόλων (Belk, 1988· Solomon, 1983).
Στο πλαίσιο έρευνας (McAlexander, 1991) διεξήχθησαν σε βάθος συνεντεύξεις σε
δεκαοχτώ διαζευγµένα άτοµα ακολουθώντας την συγκριτική µέθοδο συλλογής και ανάλυσης.
Η ανάλυση των δεδοµένων απέδωσε µια σειρά από θέµατα, που τόνισαν το σηµαντικό ρόλο
που διαδραµατίζει η διάθεση της συζυγικής περιουσίας κατά τη διαδικασία του διαζυγίου.
Δύο εξέχοντα θέµατα προέκυψαν κατά την ανάλυση η «διάθεση για απελευθέρωση» και η
«διάθεση για να κρατηθεί ο γάµος». Στην πρώτη περίπτωση οι ερωτούµενοι ήταν σε θέση να
χρησιµοποιήσουν τα περιουσιακά τους, για να βοηθήσουν τον εαυτό τους να
απελευθερωθούν από τη συζυγική σχέση τους και να αισθάνονται µια αίσθηση ελέγχου πάνω
στη διαδικασία. Ένας άλλος τρόπος για να βοηθήσουν τον εαυτό τους να απελευθερωθεί από
την συζυγική σχέση τους ήταν να δεχτούν ένα δυσανάλογα µικρό ποσό περιουσιακών
στοιχείων: λιγότερες απολαβές και λιγότερες οικονοµικές υποχρεώσεις από τους συζύγους
τους. Στη δεύτερη περίπτωση, όµως, ένα διαζύγιο δεν είναι επιθυµητό. Στην περίπτωση αυτή
οι ερωτούµενοι προσκολλούνταν στο σύντροφό τους για να επιδιορθωθεί ο γάµος. Ένας
τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν να διατηρήσουν τον έλεγχο των βασικών
περιουσιακών. Όπως προτείνεται (Wallendorf & Young 1989· Mick 1986), η διάθεση της
περιουσίας έχει ισχυρή συµβολική ιδιότητα και µπορεί να µεταφέρει πολύ σηµαντικές έννοιες
για τα άτοµα.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τη θεωρία του κοινωνικού φύλου, υπάρχει κοινωνική ανισότητα
ανάµεσα στον άνδρα και την γυναίκα σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά δικαιώµατα. Η ανισότητα
των φύλων είναι το προϊόν της κοινωνίας, το οποίο έχει εδραιωθεί περαιτέρω µέσω της
θρησκείας, της εκπαίδευσης, του κοινωνικού και πολιτισµικού περιορισµού, της διάκρισης σε
άνδρα και γυναίκα και του νόµου. Η κοινωνική και η οικονοµική ανάπτυξη έφερε σηµαντικές
ευκολίες στις ζωές των ανθρώπων, αλλά γέννησε και µια σειρά από κοινωνικά φαινόµενα
(π.χ. στο θεσµό της οικογένειας). Η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων είναι η πιο
αυθεντική έκφραση αυτού. Το διαζύγιο είναι µια νέα ιδιοκτησία της κατανοµής των
δικαιωµάτων. Ως εκ τούτου, η κατανοµή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας του διαζυγίου έχει
πολύ σηµαντικό αντίκτυπο στην διάκριση ανδρών και γυναικών. Σύµφωνα µε τον Baker
(όπως αναφέρεται στο Feng, 2010), οι γυναίκες καθώς µεγαλώνουν χάνουν σταδιακά τους
πόρους τους, ενώ οι πόροι των ανδρών αυξάνονται καθώς µεγαλώνουν. Για αυτό το λόγο
κατά τη στιγµή του διαζυγίου οι γυναίκες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, γεγονός που
αποτελεί απεικόνιση του αποτελέσµατος της παραδοσιακής διαίρεσης των δύο φύλων. Όπως
αναφέρεται, ο γάµος είναι ο πιο θεµελιώδης νόµος, που παίζει έναν αναντικατάστατο ρόλο
της προστασίας των δικαιωµάτων των γυναικών. Ωστόσο η νοµοθεσία και η κοινωνία αγνοεί,
ότι οι γυναίκες καλούνται να φέρουν σε πέρας πολλές οικογενειακές υποθέσεις, ότι ξοδεύουν
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περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα την πιθανότητα µειωµένης προσαρµογής από την πλευρά των γυναικών µετά
από ένα διαζύγιο, καθώς η διάλυση του γάµου επιφέρει συνήθως και κατάρρευση του δικτύου
προστασίας και ασφάλειας της γυναίκας, καθώς το νοµικό και οικονοµικό σύστηµα ελάχιστα
προνοεί και διασφαλίζει τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας κ.ά. Αυτό έχει ως συνέπεια οι
διαζευγµένες γυναίκες, συνήθως, να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη ανεξαρτησίας
µετά το διαζύγιο (Feng, 2010).
Την άνοιξη του 2006 η Allison Alex διερεύνησε τις εµπειρίες του διαζυγίου στην
σύγχρονη Ιαπωνία εστιάζοντας στις οικονοµικές και νοµικές συµβουλές, οι οποίες
επιδιώκουν να καταστήσουν το διαζύγιο µια ευκολότερη διαδικασία για τους εµπλεκόµενους
και να διευκολύνουν την επίλυση των οικονοµικών διαφωνιών στο πλαίσιο των διαζυγίων.
Στην παρούσα έρευνα η ερευνήτρια τονίζει, ότι τα περιουσιακά αποτελούν ένα κοµβικό
σηµείο στη διαδικασία λύσης του γάµου και στη δράση των εµπλεκόµενων. Ειδικότερα,
πολλοί περιγράφουν, ότι στην σύγχρονη εµπειρία του διαζυγίου τα σπίτια περικλείουν δυο
διαρθρωτικές έννοιες. Πρώτον, µέσα στο σπίτι ξεδιπλώνονται οι οικογενειακές δοµές και
διαµορφώνονται οι κοινωνικοί κανόνες της δοµής των οικογενειακών σχέσεων και
προσδοκιών, καθώς και οι απαιτήσεις από τα µέλη, οι οποίες εξηγούν σε µεγάλο βαθµό και
το αυξηµένο ποσοστό των διαζυγίων. Το οικογενειακό σύστηµα θεωρείται από πολλούς ως
µια «ρίζα» της σύγχρονης συντροφικής σύγκρουσης, διότι δηµιουργεί έντονους
κανονιστικούς ρόλους για τα µέλη της οικογένειας, όπως είναι αυτός της κόρης ή του
µεγαλύτερου γιου. Στο πλαίσιο αυτών των εξηγήσεων οι άνθρωποι συχνά χρησιµοποιούν το
οικογενειακό σύστηµα και την «εικόνα» του οικογενειακού σπιτιού για να εξηγήσουν γιατί ο
γάµος έληξε. Δεύτερον, στο πλαίσιο του διαζυγίου, επίσης, περιλαµβάνεται η «εικόνα» του
σπιτιού, προκειµένου να εξηγήσουν γιατί αναπτύσσονται συγκρούσεις, γιατί το
εγκαταλείπουν ή γιατί επιλέγουν να το πουλήσουν. Η ερευνήτρια, χρησιµοποιώντας
εθνογραφικά παραδείγµατα, επιχειρεί να αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο η «εικόνα» του
σπιτιού ενσωµατώνει τις συζυγικές δυσκολίες, την κατανόηση του γάµου και του διαζυγίου.
Το σπίτι είναι το πλαίσιο, µέσα στο οποίο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και κατασκευάζουν
την συζυγική τους ζωή και τη διάλυση αυτής. Με άλλα λόγια η σηµασία του σπιτιού
εξακολουθεί να υφίσταται ακόµα και µετά την εµπειρία του διαζυγίου, ως ένα σύστηµα που
στεγάζει τις οικογενειακές νόρµες και δοµές της οικογένειας.
Με τη µελέτη της κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων που συνοδεύει το διαζύγιο,
η παρούσα διατριβή δείχνει πως η διάθεση τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει
στον τερµατισµό ή να εµποδίσει τον τερµατισµό των υφιστάµενων δοµών της ζωής και να
διευκολύνει ή να παρεµποδίσει τις δύσκολες µεταβάσεις ζωής. Μέσα από τα παραπάνω
ευρήµατα τονίζεται ο σηµαντικός ρόλος που έχει η συµβολική και πραγµατική έννοια του
σπιτιού και η διάθεση της περιουσίας στη διαπραγµάτευση των µεγάλων µεταβάσεων της
ζωής.
3.11.4. Ο ρόλος της θρησκευτικής κοινότητας
Οι κοινωνιολόγοι έχουν δώσει ιδιαίτερη σηµασία στην εµπειρία του διαζυγίου σε
θρησκευτικές κοινότητες. Πολυάριθµες ποσοτικές µελέτες δείχνουν, ότι η θρησκεία µπορεί
να προσφέρει υγεία και ευεξία κατά τη διάρκεια της εν λόγω µετάβασης της ζωής, αλλά είναι
ελάχιστα γνωστές οι κοινωνικές και ατοµικές διαδικασίες που µπορεί να προωθήσουν αυτά
τα οφέλη. Στο πλαίσιο µιας τετραετούς εθνογραφικής µελέτης (Jenkins, 2010) του διαζυγίου
σε έξι θρησκευτικές παραδόσεις, αναλύθηκαν οι εµπειρίες σαράντα ένα διαζευγµένων
ατόµων µεσαίας τάξης, γεννηµένων από τα τέλη του ’30 έως τα µέσα της δεκαετίας του ’60,
των οποίων ο γάµος έληξε, ενώ έµειναν ενεργά στις θρησκευτικές κοινότητές τους. Τριάντα
οκτώ από αυτούς ήταν άτοµα (δέκα άνδρες, εικοσιοκτώ γυναίκες), τα οποία έληξαν ή είχαν
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λήξει ετεροφυλόφιλους γάµους και τρία ήταν γυναίκες, που είχαν λήξει τη σχέση τους µε
άλλες γυναίκες. Κάποιοι είχαν χωρίσει πριν µερικούς µήνες, ενώ άλλοι πριν από µερικά
χρόνια. Η ποικιλοµορφία του δείγµατος επέτρεψε να συλληφθεί η σηµασία της θρησκευτικής
πρακτικής, της φυλής και της εθνικότητας κατά τη διάρκεια της διακοπής του γάµου, καθώς
και των αφηγήσεων των ατόµων σχετικά µε τη θρησκευτική πρακτική και την ιερατική
κίνηση µε την πάροδο του χρόνου. Σκοπός ήταν να αναδειχθεί πώς τα άτοµα βιώνουν το
διαζύγιο µέσω των θρησκευτικών κοινοτήτων των ΗΠΑ και πώς οι παραδόσεις της
θρησκευτικής πίστης ανταποκρίνονται στα διαζευγµένα άτοµα. Στην παρούσα µελέτη
πραγµατοποιήθηκαν σαρανταένα επίσηµες και δεκαεννιά άτυπες συνεντεύξεις µε
διαζευγµένα άτοµα και σαράντα επίσηµες συνεντεύξεις µε κληρικούς και ηγέτες. Οι
περισσότεροι διαζευγµένοι είχαν δεχτεί το αίτηµα του διαζυγίου από τον πρώην σύντροφο,
τρεις είχαν κάνει οι ίδιοι το αίτηµα και για τέσσερις το αίτηµα χωρισµού ήταν µια αµοιβαία
απόφαση. Οι συνεντεύξεις των οµάδων σκοπό είχαν να κατανοηθεί η σηµασία τους και η
συµµετοχή σε αυτές αποσκοπούσαν στη συλλογή παρατηρήσεων / εγγράφων από
πρωτογενείς πηγές. Οι ερωτηθέντες, παρά την συµµετοχή τους σε θρησκευτικές κοινότητες,
ανέδειξαν ότι ακολούθησαν ιδιωτικές στρατηγικές για την επίλυση του συναισθηµατικού,
σωµατικού και ψυχολογικού πόνου. Από τις αφηγήσεις τους αναδείχθηκε µια έντονη αίσθηση
µοναξιάς, που προκύπτει από την ατοµική ντροπή και την ιερατική σιωπή και έλλειψη
κατανόησης και τελικά όλα αυτά δείχνουν, ότι το διαζύγιο βιώνεται ως µια «ιδιωτική
υπόθεση».
Οι αλλαγές στο σύγχρονο γάµο στις ΗΠΑ έχουν καταστήσει το γάµο και το διαζύγιο
ολοένα και πιο ιδιωτική υπόθεση, η οποία επιφέρει υψηλότερες προσδοκίες για
αυτοπραγµάτωση (Cherlin, 2009· Coontz, 2004). Η διαδικασία του διαζυγίου και του γάµου
είναι άρρηκτα συνδεδεµένες (Celello, 2009· Hackstaff, 1999) και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση
στην ατοµική επιλογή, στην αυτοπραγµάτωση, στη συνεχή αυτο-βελτίωση και στη µάθηση
προώθησης και διατήρησης υγιών σχέσεων. Αυτή η Δυτική κουλτούρα, οδηγεί σε ένα
πολύπλοκο σύστηµα πεποιθήσεων και πρακτικών για την προώθηση αποδεκτών στρατηγικών
δράσης (Swidler, 2001) για το χειρισµό των διαταραχών / µεταβάσεων / γεγονότων της ζωής
και την αποκατάσταση σχέσεων ηρεµίας και βελτίωσης του εαυτού.
Ο Αnthony Giddens (1991: 12), ξεκινά τη θεωρητική εργασία του «Νεωτερικότητα
και αυτο-ταυτότητα» εστιάζοντας την προσοχή στην «νέα αίσθηση της ταυτότητας» που είναι
αναπόφευκτη µετά το διαζύγιο υποστηρίζοντας, ότι «είναι µια οξεία µορφή της διαδικασίας
του να βρει κάποιος τον εαυτό του», όπου οι κοινωνικές συνθήκες της νεωτερικότητας
επιβάλλουν µια διαδικασία ενεργητικής παρέµβασης και µετασχηµατισµού. Ενώ η άµεση
αντίδραση και οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του διαζυγίου διαφέρουν µεταξύ των
επιµέρους περιπτώσεων, οι µελέτες έχουν επιστήσει την προσοχή στην ουσιαστική πίεση και
στις σχεσιακές αλλαγές, που συχνά ακολουθούν το διαζύγιο και τα συνοδευτικά
συναισθήµατα, όπως ο θυµός, το άγχος, η κατάθλιψη, η µοναξιά, η συναισθηµατική αστάθεια
και η ψυχική ασθένεια (Amato, 2000· Hetherington & Kelly, 2002). Οι περιγραφές των
ερωτηθέντων για τη διαχείριση των συναισθηµάτων αναδεικνύουν τις κυρίαρχες πολιτιστικές
εµπειρίες και τις προσδοκίες για τη διαδικασία του διαζυγίου. Οι ερωτηθέντες µιλούν, επίσης,
για τη συµµετοχή σε ιερατικές πρακτικές ως ιδιωτική στρατηγική για την επίλυση του
αυξηµένου συναισθηµατικού, σωµατικού και ψυχολογικού πόνου και τη δηµιουργία ενός
νέου εαυτού. Η συγκίνηση αποτελεί µια γνωστική, συναισθηµατική και φυσική εµπειρία. Η
ντροπή και η θλίψη αναδεικνύονται ως κυρίαρχες συναισθηµατικές εµπειρίες. Η ντροπή και η
θλίψη, αν και αναδεικνύονται ως ιδιωτικές, είναι βαθιά κοινωνικά συναισθήµατα, καθώς η
ντροπή απεικονίζεται στην αναµονή για κουτσοµπολιό και κρίση από τους άλλους και τα
συναισθήµατα ως αποτυχία σε ένα πολιτιστικό ιδεώδες, την συντροφική ή έγγαµη σχέση της
ζωής. Αυτό το ιδεώδες πολλές φορές πυροδοτεί σιωπή γύρω από το διαζύγιο στις
θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Επίσης και η θλίψη είναι κοινωνική, καθώς σηµατοδοτεί την
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απώλεια ενός «άλλου». Οι περισσότεροι ερωτηθέντες περιέγραψαν το διαζύγιο ως ένα
µοναδικό είδος θανάτου και ανέφεραν, ότι η θλίψη διαδραµάτισε κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο
του διαζυγίου. Παρά τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συναισθηµάτων οι ερωτηθέντες έβλεπαν,
ότι η ατοµική σύνδεση µέσω της πρακτικής της οµάδας µπορεί να προκαλέσει την
υποκειµενική αίσθηση του να είναι µέρος µιας µεγαλύτερης δύναµης. Για τους ερωτηθέντες η
µουσική, η προσευχή και η λειτουργία ενεργοποιούν την πνευµατική θεραπεία και την
συνεκτικότητα της οµάδας, ενώ οι περιγραφές της µουσικής ως µέσο βαθιάς
συναισθηµατικής σύνδεσης εµφανίζονται στα δεδοµένα µε έντονο τρόπο. Η µουσική είναι
µια πράξη όπου οι άνθρωποι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το ιδιωτικό συναίσθηµα. Την
ίδια στιγµή µπορεί να τους φέρει πιο κοντά στην συνείδηση των άλλων στο χώρο της
κοινότητας (Warner, 2008), στους προγόνους και την εθνοτική κοινότητα.
Η ανάλυση αυτής της έρευνας επικυρώνει µια κοινωνιολογική βιβλιογραφία, η οποία
προτείνει, ότι ζούµε σε µια κοινωνία, όπου ο γάµος αποτελεί µεγάλη αξία, οι προσδοκίες της
αυτο-εργασίας και της συναισθηµατικής εργασίας αφθονούν και πολλά άτοµα στρέφονται σε
κοινότητες για να βοηθηθούν να αντιµετωπίσουν τη διαταραγµένη οικογενειακή ζωή. Οι
ερωτηθέντες βρίσκονται σε µια συνεχή αναζήτηση ενός τρόπου για την ανακούφιση από τον
συναισθηµατικό πόνο και την εύρεση νοήµατος της ζωής. Για τους περισσότερους το
διαζύγιο χαρακτηρίζεται από αισθήµατα αποτυχίας και ντροπής, ευθύνης και από µια
αίσθηση επένδυσης σε ιερατικές τελετουργίες. Η ειρωνεία συναντάται, όταν στις
θρησκευτικές συναθροίσεις αισθάνονται την ίδια στιγµή µόνοι, αντικατοπτρίζοντας τις
σοβαρές επιπτώσεις των ευρύτερων πολιτιστικών δυνάµεων της θρησκευτικής εµπειρίας
(Jenkins, 2010).
3.11.5. Oρόλος της ιατρικοποίησης της συγγένειας
Μια άλλη άποψη αυτής της ανθρωπολογικής προσέγγισης σχετικά µε την
ιατρικοποίηση της συγγένειας υποστηρίζει, ότι η γενετική κληρονοµικότητα χαρακτηρίζει
όλο και περισσότερο τις ερµηνείες για την νόσο και την ανθρώπινη συµπεριφορά, θεώρηση
που αξίζει να διερευνηθεί αναφορικά µε το πώς αυτές οι εξηγήσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις
των ανθρώπων για την οικογένεια, την συγγένεια, τις κοινωνικές εξελίξεις και τους
αποσταθεροποιητικούς παράγοντες (Sachs, 2004). Η ιδέα της κληρονοµικής ασθένειας
συνεπάγεται ιατρικοποίηση της συγγένειας, γεγονός που αντανακλά και προωθεί µια άποψη
για τις οικογενειακές σχέσεις, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις τρέχουσες εξελίξεις όσον
αφορά τη δοµή των οικογενειών. Σήµερα διανύουµε µια εποχή, που οι οικογενειακές δοµές
είναι πιο ρευστές και λιγότερο προσδιορισµένες από τις σχέσεις αίµατος, ενώ παράλληλα
σηµειώνεται µια ολοένα αυξανόµενη έµφαση στην γενετική κληρονοµιά, ως τον προποµπό
για την ανθρώπινη συµπεριφορά και την συγγένεια. Οι µελέτες της συγγένειας που
διεξήγαγαν οι ανθρωπολόγοι παρέχουν µια «εικόνα» για το πώς οι άνθρωποι σήµερα
αντιλαµβάνονται τις οικογενειακές τους σχέσεις, τη σηµασία της συγγένειας και πώς αυτά
συνδέονται µε την τρέχουσα γενετική προσέγγιση της συγγένειας. Ο γενετικός παράγοντας
τείνει διαρκώς να αποτελεί ερµηνεία/επεξήγηση της νόσου και της ανθρώπινης
συµπεριφοράς. Η νέα αυτή γενετική προσέγγιση αναφέρεται στη γνώση και στις διαδικασίες
που βασίζονται στην µερική αποκωδικοποίηση του DNA και φέρνει σε πρώτη γραµµή στη
συνείδηση των ανθρώπων, ότι τα γονίδια µεταφέρονται από τα άτοµα και τις οικογένειές
τους. Παρόλο που έχει επιχειρηθεί να θεωρητικοποιηθεί η επίδραση της γενετικής
κληρονοµιάς, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό όταν πρόκειται για την εξέταση της επιρροής
της στην εµπειρία των ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών σχέσεων.
Παρόλο που σε πολλές σύγχρονες δυτικές κοινωνίες (π.χ. Σουηδία) δίνεται έµφαση
στην ατοµικότητα, στην προσωπική επιλογή σε ότι αφορά την οικογένεια και τον τρόπο ζωής
και στην κοινωνική θέση και ταυτότητα, τα οποία καθορίζονται από επίκτητα
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χαρακτηριστικά και όχι γενετικά, σήµερα η γενετική έρχεται στο προσκήνιο ως µια
αναγνωρισµένη οντότητα. Αυτή σήµερα ασκεί ισχυρή πολιτιστική επίδραση στις αντιλήψεις
για την οικογένεια και την συγγένεια. Στη σύγχρονη κοινωνία, οι οικογενειακές σχέσεις
θεωρείται, ότι επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από τους οικονοµικούς, πολιτικούς και
θρησκευτικούς θεσµούς, ενώ σε µεγάλο βαθµό καθορίζονται από την παραγωγή αγαθών. Στο
πλαίσιο της µεταµοντέρνας κοινωνίας δεν υπάρχει πλέον ένα ιδιαίτερα κυρίαρχο είδος της
οικογένειας, όπως προσπαθούν οι περισσότεροι άνθρωποι να επιτύχουν. Οι οικογένειες
κατασκευάζονται από προσωπική επιλογή και µεµονωµένες αποφάσεις (π.χ. µονογονεϊκές,
οµοφυλόφιλες, διαζευγµένες, κ.ά.). Παρόλα αυτά είναι κυρίαρχη η εστίαση στην
κληρονοµικότητα, τονίζοντας την έννοια της µοριακής συγγένειας και έχοντας ως
αποτέλεσµα την ιατρικοποίηση της συγγένειας. Η έννοια της κληρονοµικής οικογενειακής
ασθένειας δίνει νέες έννοιες για την οικογένεια και µπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στις
σχέσεις µέσα στην οικογένεια, αλλά και σε γενετικές παθήσεις, καθώς ασκούν ισχυρή
δραστικότητα. Ειδικότερα τίθεται το ζήτηµα του, ποιος µπορεί να θεωρηθεί ότι ευθύνεται για
την πάθηση και αυτό µπορεί να επηρεάσει πλήθος πραγµάτων στην ζωή των ατόµων
(σεξουαλική ζωή, κοινωνική ζωή, την αίσθηση του νοήµατος της ζωής, την θεώρηση και
αντιµετώπιση αποσταθεροποιητικών παραγόντων, κ.ά.) (Sachs, 2004).
Ένα κυρίαρχο θέµα που προκύπτει από µια τέτοια θεώρηση είναι η αβεβαιότητα,
καθώς µια τέτοια θεώρηση όχι µόνο εξωτερικεύει µια «ορατή» ασθένεια, αλλά και ένα
«αόρατο» πράγµα (φορέα) που προωθεί τη δηµιουργία νέων παθολογικών κατηγοριών.
Επιπλέον, το οικογενειακό ιστορικό της νόσου εισάγει ένα νέο στοιχείο στην έννοια της
οικογένειας, αυτό της κληρονοµικής ασθένειας, το οποίο αποτελεί ένα νέο επιπλέον
αποσταθεροποιητικό παράγοντα στον ήδη κλονισµένο κύκλο ζωής της σύγχρονης
οικογένειας. Ωστόσο µια τέτοια θεώρηση οδηγεί στην ιατρικοποίηση της συγγένειας και αυτό
έρχεται σε αντίθεση µε την αντίληψη, ότι η οικογένεια είναι µια κοινωνική δοµή, που
βασίζεται στην ατοµικότητα και στην ελεύθερη επιλογή. Εποµένως τα οικογενειακά στοιχεία,
όταν εµφανίζονται ως αποτέλεσµα της κληρονοµικότητας, δηµιουργούν µια νέα
πραγµατικότητα µε ευρείες νοµικές, κοινωνικές και βιολογικές συνέπειες (Sachs, 2004).
3.11.6. Ο ρόλος της τεχνολογίας
Στο πλαίσιο µιας εθνογραφικής εργασίας (Massini et al., 2011) µελετήθηκε µια
κατηγορία γεγονότων της ζωής που είναι απρόβλεπτα, ανεξέλεγκτα και αποσταθεροποιητικά
- αυτό που ονοµάζουµε ως «διαταραχές µέσα στη ζωή» (lifedisruptions). Ενώ κάθε διαταραχή
είναι µοναδική, φαίνεται ότι οι κοινωνικές και οι τεχνολογικές αναδιαµορφώσεις συµβαίνουν
σε ένα εύρος από διαφορετικά περιβάλλοντα. Εστιάζοντας η µελέτη σε τρεις τοµείς σοβαρών
διαταραχών της ζωής, όπως είναι η συντροφική βία – διαζύγιο, η έλλειψη στέγης και ο
θάνατο παρατηρήθηκε, ότι όλα αυτά οδηγούν σε µια νέα κατασκευή της «πορείας / της
κανονικότητας / της φυσιολογικότητας» της ζωής, αλλά µπορεί όλα αυτά και να επιφέρουν
µια «διακοπή» της πορείας της ζωής.
Η CSCW, έρευνα σχετικά µε το διαζύγιο, παρέχει δύο παραδείγµατα για τον τρόπο µε
τον οποίο οι τεχνολογίες εµπλέκονται κατά τη διάρκεια τέτοιων µεταβάσεων. Το πρώτο
παράδειγµα εξετάζει, το πώς η τεχνολογία µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
παροχή βοήθειας, σε ότι αφορά τη διατήρηση ουσιαστικής επαφής µεταξύ των διαζευγµένων
γονέων µε τα παιδιά τους. Ειδικότερα η έρευνα µελετά, το πώς οι οικογένειες χρησιµοποιούν
την τεχνολογία για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, οι οποίες προκύπτουν στην
προσπάθεια τους να αποκαταστήσουν τις επαφές και τις ρουτίνες µετά το διαζύγιο. Οι
αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας σηµαίνουν, ότι κάποια µέλη της οικογένειας
αναγκάζονται να παρακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες και τα νέα τεχνολογικά µέσα. Η
ρουτίνα και η προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
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κατά τη διάρκεια κρίσιµων γεγονότων της ζωής (Medved, 2004), καθώς σε αυτές τις
περιπτώσεις η ρουτίνα των µελών βρίσκεται σε µια απροσδόκητη αποµόνωση.
Με βάση αυτό εξετάζεται, το κατά πόσο και πώς η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει
στην επανεγκατάσταση της «κανονικότητας» της ζωής. Εποµένως στην παρούσα µελέτη
επιδιώκεται να αναδειχθεί, το εάν και το πώς η τεχνολογία είναι ένα µέσο, το οποίο βοηθάει
στην αντικατάσταση των παλαιών και κατεστραµµένων κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών
της ζωής, αναδύοντας νέες κοινωνικές οµάδες και πόρους. Στην Δυτική κοινωνία οι
οικογένειες και οι οµάδες συµβάλλουν στην ευηµερία της οικογένειας και των µελών τους
µέσω της συναισθηµατικής, υλικής και λειτουργικής υποστήριξης. Έξω από την
οικογένεια,συνήθως θεωρείται, ότι οι φιλίες είναι τόσο πηγή διασκέδασης, όσο και
υποστήριξης. Ωστόσο στην παρούσα µελέτη υποστηρίζεται, ότι αυτές οι σχέσεις δεν είναι
πάντα θετικές ή προς όφελος της ευηµερίας ενός ατόµου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί
να αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου (π.χ. οι φίλοι να αποµακρυνθούν, οι σύντροφοι να
έχουν καταχρηστική συµπεριφορά και κοντινά πρόσωπα να αρρωσταίνουν ή να πεθαίνουν).
Εποµένως η κοινωνική υποδοµή (το πώς δηλαδή αντιλαµβανόµαστε τις προσωπικές σχέσεις
και τα δίκτυα), όπως αυτή της οικογένειας, τείνει και επιδιώκει να δηµιουργήσει και να
διατηρήσει µια αίσθηση σταθερότητας. Λαµβάνοντας υπόψη, ότι οι σχέσεις δεν είναι µόνιµες
και ότι µπορεί να τελειώσουν και για λόγους που διαφεύγουν του ελέγχου του ατόµου (π.χ.
ένα διαζύγιο, συντροφική βία, θάνατος, κ.ά.), είναι σηµαντικό να εξεταστεί το πώς
εκπροσωπούνται στο σύστηµα του ατόµου και της οικογένειας αυτές οι σχέσεις, το τέλος
τους ή η αλλαγή τους και το εάν και πώς, µέσω αυτών, χάνεται η σταθερότητα του ατόµου,
κάτι το οποίο επιχειρείται να αποκατασταθεί µέσω των τεχνολογικών πόρων. Το ζήτηµα που
προκύπτει για τη σχέση µεταξύ των τεχνολογικών δικτύων και της λειτουργικότητας του
ατόµου βρίσκεται στο γεγονός, ότι τα τεχνολογικά µέσα / δίκτυα / δοµές είναι έτσι
διαµορφωµένα που ενισχύουν την αλληλεξάρτηση των χρηστών και είναι πάντα διαθέσιµα
για τον χρήστη. Επιπλέον, τίθεται το θέµα της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών
δεδοµένων, της εµπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας. Αυτές οι αλλαγές,
που συµβαίνουν στα όρια της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής, απεικονίζουν την µετατόπιση
προς την ιδιωτική σφαίρα, αλλά µπορεί παράλληλα να οδηγήσουν και στην απώλεια του
ελέγχου της προσωπικής ζωής. Ανάλογα το πλαίσιο και το χρόνο οι επιπτώσεις µπορεί να
ποικίλουν και να είναι απρόβλεπτες. Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο ιδιωτικός χώρος γίνεται
καταφύγιο και η ιδιωτική ζωή αποκόπτεται από τη δηµόσια. Παρά όµως την έντονη κριτική,
η προσπάθεια για αποκατάσταση της «κανονικότητας» της ζωής µέσω των τεχνολογικών
δικτύων/µέσων, εάν δεν είναι καταχρηστική, µπορεί να οδηγήσει και σε θετικά
αποτελέσµατα, για παράδειγµα µιλώντας ένα άτοµο µε άλλα άτοµα µε παρόµοιες εµπειρίες
(π.χ. µια κακοποιηµένη γυναίκα να µιλά µε άλλες κακοποιηµένες, µια διαζευγµένη µε άλλες
διαζευγµένες, κ.ά.), όπως συµβαίνει και στις οµάδες των Ανώνυµων Αλκοολικών. Με αυτή
την έννοια η τεχνολογία δηµιουργεί και συντηρεί µια νέα κοινότητα, η οποία ενισχύει την
µετάβαση του ατόµου προς ένα νέο τρόπο ζωής και µια νέα ρουτίνα µετά από µια βίαιη
διακοπή της ζωής. Αυτό εξασφαλίζεται, όµως, µε την επεισοδιακή και όχι την καταχρηστική
χρήση, καθώς στόχος θα πρέπει να είναι η κοινωνική στήριξη και όχι η εξάρτηση του ατόµου
µετά από ένα µεταβατικό γεγονός.
Στις διαζευγµένες οικογένειες η επικοινωνία αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα
της ευηµερίας της οικογένειας και ειδικά των παιδιών. Τα πρότυπα επικοινωνίας
εξελίσσονται µεταξύ των ανθρώπων και πολλές φορές αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα.
Στις διαζευγµένες οικογένειες τα παιδιά, πολλές φορές, χάνουν την επαφή τους τουλάχιστον
µε τον έναν γονέα, συνήθως τον πατέρα ή έχουν προβληµατική επικοινωνία µαζί του, είτε
λόγω της απόστασης, είτε εξαιτίας και των δύο. Η επικοινωνία των παιδιών είναι ζωτικής
σηµασίας για την συναισθηµατική τους ευεξία και την ψυχική τους υγεία. Μια έρευνα
ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα (Funston & Hughes, 2006) επιδίωξε να εξετάσει τον
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τρόπο µε τον οποίο η χρήση των ΤΠΕ επηρεάζει τα πρότυπα επικοινωνίας των νέων
χωρισµένων και άθικτων οικογενειών. Ειδικότερα η εν λόγω έρευνα διερεύνησε τους τρόπους
µε τους οποίους οι νέοι χρησιµοποιούν τα ΤΠΕ, την αξία των κινητών τηλεφώνων και την
πρόσβαση στο διαδίκτυο ως µέσο παρέµβασης στα οικογενειακά πρότυπα επικοινωνίας. Η
ποσοτική µελέτη της χρήσης των ΤΠΕ διεξήχθη σε εκατόν πενήντα άτοµα, ηλικίας από
δώδεκα έως δεκαοχτώ ετών, στην Μελβούρνη, συγκρίνοντας την στάση νέων ατόµων
χωρισµένων και άθικτων οικογενειών απέναντι στην χρήση κινητών τηλεφώνων και του
διαδικτύου. Η ποιοτική µελέτη συµπεριέλαβε πενήντα φοιτητές και διερεύνησε τη σηµασία
που έχει για αυτούς η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και
τη σηµασία της λήξης της άθικτης οικογένειας σε ότι αφορά την σχετική τους σπουδαιότητα.
Από τα ευρήµατα της ποσοτικής µελέτης αναδεικνύεται, ότι τα παιδιά, ενώ παρουσιάζουν
αυξηµένο ποσοστό χρήσης των ΤΠΕ, φαίνεται να τα χρησιµοποιούν µε τελείως διαφορετικό
τρόπο σε σχέση µε τους γονείς και τους φίλους τους. Ειδικότερα αναδεικνύεται, ότι οι νέοι
χωρισµένων οικογενειών τα χρησιµοποιούν για να επικοινωνήσουν µε τους γονείς τους, ενώ
οι συνοµήλικοι τους από ανέπαφες οικογένειες τα χρησιµοποιούν κυρίως για άλλους λόγους
(π.χ. κουτσοµπολιό). Συνολικά οι δύο οµάδες δίνουν µεγάλη σηµασία στην επικοινωνία
«πρόσωπο µε πρόσωπο» – ειδικά εκείνοι που προέρχονται από χωρισµένες οικογένειες. Είναι
πολύ σαφές, ότι δεν υπάρχει τεχνολογική λύση για έναν γονιό που λείπει. Εκτιµούν, επίσης,
σε µεγαλύτερο βαθµό την προστασία της ιδιωτικής ζωής που παρέχουν τα ΤΠΕ από ό, τι οι
έφηβοι από άθικτες οικογένειες – πιθανώς γιατί τους επιτρέπουν να παρακάµψουν το σταθερό
τηλέφωνο, στο οποίο έχει πρόσβαση / γνώση ο γονέας µε τον οποίον κατοικούν. Επιπλέον,
τους επιτρέπουν, να κάνουν ιδιωτικούς διακανονισµούς µε τον γονέα που δεν κατοικεί µαζί
τους. Τέλος, οι έφηβοι από χωρισµένες οικογένειες αναφέρουν πολύ µεγαλύτερη δυσκολία
στο να ασχολούνται µε το κινητό τηλέφωνο, καθώς συνήθως οι διαζευγµένες οικογένειες
είναι λιγότερο ευκατάστατες από τις ανέπαφες.Τα δεδοµένα δείχνουν, ότι στις διαζευγµένες
οικογένειες η χρήση ΤΠΕ επιφέρει µια σειρά από υψηλότερα επίπεδα και καλύτερη ποιότητα
επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών και του γονέα που δεν κατοικεί µαζί τους. Δεδοµένου ότι το
ενδιαφέρον για τα ΤΠΕ είναι υψηλότερο για τα παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες, σε
σχέση µε τα παιδιά ανέπαφων οικογενειών, µοιάζει τα ΤΠΕ να έχουν βοηθήσει όσον αφορά
το εύρος και το βάθος της επικοινωνίας. Όπως φαίνεται στην ποιοτική µελέτη, το µεγαλύτερο
ποσοστό των συµµετεχόντων, αλλά και οι συµµετέχοντες στην ποσοτική µελέτη, αποδίδουν
σηµαντική αξία στη χρήση του διαδικτύου στο σπίτι (ειδικά για τη µελέτη τους και τις
ανάγκες πληροφόρησης τους) και στη χρήση κινητών τηλεφώνων (ειδικά για τις φιλίες τους
και την επαφή µε µέλη της οικογένειας). Συνολικά µέσα από τη µελέτη γίνεται σαφές, ότι για
τους νέους, τόσο από ανέπαφες, όσο και από χωρισµένες οικογένειες, η χρήση των κινητών
τηλεφώνων ήταν πολύ πιο αξιόλογη από τη χρήση του διαδικτύου ως µέσο επικοινωνίας,
ιδιαίτερα µέσω γραπτών µηνυµάτων. Ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτό ίσως να ήταν το
προσιτό κόστος. Αυτό επηρέασε τους συµµετέχοντες που προέρχονταν από χωρισµένες
οικογένειες, ιδίως λόγω των σχετικά πιο χαµηλών εισοδηµάτων. Παρά τις διαφορές στη
χρήση των ΤΠΕ, ανάλογα µε το οικογενειακό υπόβαθρο και το προσιτό κόστος, συνολικά οι
ενθουσιώδεις και συνετοί χρήστες των τεχνολογιών αυτών δίνουν ιδιαίτερη αξία και
προτεραιότητα στην «πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση», την οποία θεωρούν
αναντικατάστατη.
Οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν ευκαιρίες για νέες ρουτίνες, νέες παραδόσεις και
νέους τρόπους για να λειτουργήσει ένα σπίτι (π.χ., η τηλεόραση αλλάζει τα πρότυπα, ακόµα
και τον τρόπο του οικογενειακού γεύµατος, κ.ά.). Επίσης, συχνά δηµιουργούν ευκολότερους
τρόπους εικονικής ανάκαµψης µετά από ένα τραυµατικό γεγονός, χωρίς να είναι πάντα
αποδοτικές (οι νέες τεχνολογίες) ή αποδοτικοί (οι νέοι τρόποι ανάκαµψης), καθώς το κάθε
γεγονός και η κάθε διαταραχή είναι µοναδική για το κάθε άτοµο και δεν υπάρχουν καθολικές
λύσεις. Σε αυτή την µελέτη, εστιάζοντας στην συντροφική βία και το διαζύγιο, στην έλλειψη
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στέγης και στον θάνατο στην οικογένεια µέσα από µελέτες περιπτώσεων, προκύπτει ότι η
τεχνολογία καθίσταται ολοένα και πιο προσωπική και οικεία, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο
κίνδυνος της ενίσχυσης αρνητικών γεγονότων της ζωής, άποψη που υφίσταται και στις
υπάρχουσες αντιλήψεις για την τεχνολογία, την καθηµερνή ζωή, τις σχέσεις, τις υποδοµές και
τις ανησυχίες (Massini et al., 2011). Με βάση όλα τα παραπάνω η τεχνολογία, κατά τη
διάρκεια κρίσιµων γεγονότων, δεν µπορεί να δώσει λύση, αλλά µπορεί να βοηθήσει στην
άµβλυνση των συνεπειών ενός διασπαστικού γεγονότος, στην περίπτωση, όµως, που δεν είναι
συνδεδεµένη µε την ιδιωτική / προσωπική σφαίρα.
3.12. Συµπεράσµατα
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι το άγχος της καθηµερινής ζωής, η
αντιµετώπιση ενός διαζυγίου ή άλλες κρίσεις της ζωής µπορεί να διαταράξουν το
φυσιολογικό κύκλο ζωής. Η µη αντιµετώπιση τους µπορεί να προκαλέσουν χρόνιο άγχος ή
µια κρίση, η οποία µπορεί να καθυστερήσει τη µετάβαση στην επόµενη φάση της ζωής ή να
στερήσει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για µια επιτυχή προσαρµογή και µετάβαση σε
επόµενη φάση της ζωής. Εποµένως, αποκτώντας τις δεξιότητες και τα ορόσηµα κάθε σταδίου
δίνεται η δυνατότητα στα άτοµα να κινηθούν µε επιτυχία από το ένα στάδιο στο άλλο στον
κύκλο της ζωής και να αντιµετωπίσουν µε µεγαλύτερη επιτυχία µελλοντικές δυσκολίες στις
σχέσεις και µελλοντικές µεταβάσεις. Σύµφωνα µε την θεωρία του κύκλου ζωής της
οικογένειας, όταν η µετάβαση είναι επιτυχής βοηθάει στην πρόληψη ασθενειών και
συναισθηµατικού άγχους που σχετίζονται µε διαταραχές.
Ειδικότερα το διαζύγιο είναι ένα φαινόµενο το οποίο παλαιότερα συνέβαινε σπάνια,
ενώ στις µέρες µας συναντάται όλο και συχνότερα. Ποικίλοι λόγοι θα µπορούσαν να
εξηγήσουν τη διαφορά αυτή σε σχέση µε προηγούµενες εποχές. Οι εκάστοτε κοινωνικές και
οικονοµικές συνθήκες αναµφισβήτητα είναι οι σηµαντικότεροι από αυτούς. Οι σηµερινές
οικογένειες αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες, η σχέση του ζεύγους κλονίζεται, οι διαµάχες
και οι συγκρούσεις καλύπτουν µεγάλο µέρος της καθηµερινότητάς τους και τελικά
καταλήγουν σε διαζύγιο. Ωστόσο, παρά την αύξηση της συχνότητας του, το διαζύγιο ασκεί
µια έντονη και αποδιοργανωτική επίδραση στον κύκλο ζωής της οικογένειας διαταράσσοντας
την ισορροπία της. Εξαιτίας του διαζυγίου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του
οικογενειακού σχήµατος και η ύπαρξη προστατευτικών παραγόντων, από τα
αποσταθεροποιητικά γεγονότα στον κύκλο ζωής της οικογένειας, προκειµένου να
προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες. Όλα τα µέλη της οικογένειας βιώνουν συναισθήµατα
άγχους, ανασφάλειας, έλλειψης αποφασιστικότητας, φόβου, θυµού, θλίψης και ανεπάρκειας.
Τα πιο ευάλωτα, όµως, µέλη είναι τα παιδιά. Όταν το διαζύγιο αφορά µόνο το ζευγάρι, είναι
µία σχετικά πιο εύκολα αντιµετωπίσιµη συνθήκη. Όταν όµως εµπλέκονται παιδιά, τότε τα
πράγµατα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ευαισθησίας. Για όλη την οικογένεια το διαζύγιο
είναι µια απώλεια. Τα µέλη της εισέρχονται σε κατάσταση πένθους. Οι σύζυγοι καλούνται να
θρηνήσουν τη διάλυση µιας σχέσης και τη µαταίωση των ονείρων και των προσδοκιών που
συνόδευαν αυτή τη σχέση. Τα δε παιδιά θρηνούν για τη διάλυση του οικείου οικογενειακού
σχήµατος, την αποµάκρυνση του ενός γονέα από το σπίτι και τη διατάραξη της προηγούµενης
ισχύουσας ισορροπίας. Ωστόσο οι αντιδράσεις – επιπτώσεις τους ποικίλουν, ανάλογα πλήθος
άλλων παραγόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
4.1. Εισαγωγή
Οι συνέπειες του διαζυγίου για την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη είναι δύσκολο να
εκτιµηθούν καθώς εµπλέκεται πλήθος παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες είναι
συµπληρωµατικοί και ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών
δείχνουν, ότι τα άτοµα που βιώνουν ένα διαζύγιο και ειδικά τα παιδιά, ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα που κυµαίνονται από ψυχολογικές διαταραχές µέχρι και µείωση
των κοινωνικών σχέσεων.
Το διαζύγιο στην εποχή µας αδιαµφισβήτητα αποτελεί µια σηµαντική µεταβατική
φάση για ολόκληρη την οικογένεια και συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές. Ωστόσο τα
τελευταία χρόνια γίνονται πολλές µελέτες, οι οποίες στόχο έχουν να εντοπίσουν τους
παράγοντες που παράγουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου όσον αφορά την
προσαρµογή των παιδιών. Με αυτή την ερευνητική «στροφή» γίνεται αντιληπτό, ότι οι
ερευνητές δεν θεωρούν ότι είναι το διαζύγιο αυτό κάθε αυτό που παράγει τη δυσλειτουργία
στα µέλη, αλλά άλλοι παράγοντες µέσα στην οικογένεια, που προϋπάρχουν ή έπονται του
διαζυγίου και οι οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω.
Εποµένως η εµφάνιση, η σοβαρότητα, ο τύπος και η επιµονή πιθανόν προβληµάτων
µπορεί να επηρεαστεί από πλήθος παραγόντων. Ενδεικτικά, επισηµαίνονται τα εξής
χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως το φύλο και η ηλικία του τη στιγµή του διαζυγίου, τα
χαρακτηριστικά της οικογένειας όπως είναι η κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση του
νοικοκυριού που αναλαµβάνει την επιµέλεια του τέκνου, η φυλή, οι γονεϊκές δεξιότητες,
αλλά και τα χαρακτηριστικά της κατάστασης, όπως είναι η γονεϊκή απουσία, ο χρόνος που
έχει περάσει από την οικογενειακή αναστάτωση, η σύγκρουση και οι νοµικές διαδικασίες.
4.2. Τα χαρακτηριστικά του παιδιού
4.2.1. Φύλο του παιδιού
Τα αποτελέσµατα των ερευνών, σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ των φύλων στις
αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο, είναι αντιφατικά. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν, ότι
τα αγόρια έχουν περισσότερα προβλήµατα προσαρµογής από τα κορίτσια των οποίων οι
γονείς έχουν χωρίσει (Guidubaldi & Perry, 1985· Hetherington et al., 1979b· Kaye, 1989). Σε
άλλες έρευνες πάλι, διαπιστώνεται, ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι περισσότερες για τα
κορίτσια από ότι για τα αγόρια (Farber et al., 1983· Slater, Stewart & Linn, 1983· Kelly,
1975), ενώ σε άλλες δεν βρίσκεται να υπάρχουν διαφορές µεταξύ των αγοριών και των
κοριτσιών (Kinard & Reinherz, 1984· Rosen, 1979 Zil et al., 1993).
O Kaye (1989) σε έρευνα που διεξήγαγε σε τέσσερα παιδιά διαπίστωσε, ότι αµέσως
µετά το διαζύγιο τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια σκόραραν χαµηλότερα στις δοκιµασίες,
από τα παιδιά που ήταν από µη διαζευγµένες οικογένειες. Ωστόσο, πέντε χρόνια µετά το
διαζύγιο, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών απόδοσης είχαν αρνητικά αποτελέσµατα για τα
αγόρια, αλλά όχι για τα κορίτσια. Οµοίως, σε άλλη έρευνα, ο Hetherington και οι συνεργάτες
του (1979b) διαπίστωσαν, ότι αµέσως µετά το διαζύγιο τόσο τα δύο αγόρια, όσο και τα
κορίτσια αντιµετώπισαν κάποια δυσκολία σε σχέση µε το παιχνίδι, αλλά οι επιπτώσεις
φάνηκαν να είναι πιο παρατεταµένες στα αγόρια. Ο Wallerstein (1985), έχοντας
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παρακολουθήσει για δέκα χρόνια παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά τη στιγµή του διαζυγίου,
διαπίστωσε, ότι αν και δεν υπήρξαν στην αρχή διαφορές όσον αφορά το φύλο σχετικά µε τις
επιπτώσεις του διαζυγίου, δεκαοκτώ µήνες µετά, πολλά από τα κορίτσια φαινόταν να είχαν
ανακάµψει, ενώ τα αγόρια έδειχναν σηµαντικά µεγαλύτερες διαταραχές στο σχολείο, στο
παιχνίδι και στο σπίτι. Πέντε χρόνια µετά το διαζύγιο οι διαφορές µεταξύ των φύλων και πάλι
εξέλειπαν. Οι Guidubaldi και Perry (1985) κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι οι αρνητικές
επιπτώσεις του διαζυγίου ήταν µεγαλύτερες στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, από την άποψη
της ανάρµοστης συµπεριφοράς, της προσπάθειας στην εργασία και την ευτυχία. Επιπλέον, σε
διαζευγµένες οικογένειες τα κορίτσια είχαν µια µεγαλύτερη αίσθηση του ελέγχου της ζωής
τους από τα αγόρια.
Άλλες µελέτες, ωστόσο, έχουν βρει πιο δυσµενείς επιπτώσεις στα κορίτσια από ό, τι
στα αγόρια. Ο Slater και οι συνεργάτες του (1983) κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι οι έφηβες
κοπέλες από µια διαζευγµένη οικογένεια είχαν χειρότερη γνώµη για τον εαυτό τους και
εµφάνιζαν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς, σε σχέση µε τα αγόρια της ίδιας ηλικίας
που βρίσκονταν στην ίδια οικογενειακή κατάσταση. Επιπλέον, αυτές, οι έφηβες ανέφεραν
υψηλότερα επίπεδα οικογενειακών συγκρούσεων, από ό, τι οι έφηβες από «άθικτες»
οικογένειες. Το αντίθετο συνέβη στην περίπτωση των αγοριών της ίδιας ηλικίας. Σύµφωνα µε
τους Wallerstein και Kelly (1975), ένα χρόνο µετά το διαζύγιο η ψυχολογική κατάσταση
επιδεινώθηκε στο 63% των κοριτσιών σε σύγκριση µε το 27% των αγοριών. Οι Frost και
Pakiz (1990) παρατήρησαν, ότι τα κορίτσια από ένα διαζευγµένο νοικοκυριό εµφάνισαν όσον
αφορά το σκασιαρχείο µεγαλύτερο ποσοστό, από ό, τι τα αγόρια µε την ίδια οικογενειακή
κατάσταση και από ότι τα παιδιά από «άθικτες» οικογένειες. Ήταν επίσης στατιστικά,
σηµαντικά πιο δυσαρεστηµένες µε τα κοινωνικά δίκτυα τους, από ότι τα κορίτσια από
«ακέραιες» οικογένειες.
Τέλος, σε ορισµένες µελέτες δεν βρέθηκε καµία διαφορά µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών στις διάφορες επιδράσεις του διαζυγίου (Kinard & Reinherz, 1984· Rosen, 1979).
Επιπλέον, ακόµη και αν προσδιόρισαν τις διαφορές µεταξύ των φύλων σε άλλους τοµείς
(όπως το σκασιαρχείο και τα κοινωνικά δίκτυα), οι Frost και Pakiz (1990) δεν βρήκαν καµία
διαφορά µεταξύ των φύλων, όσον αφορά την αυτο-βαθµολογία της αντικοινωνικής
συµπεριφοράς, στους εφήβους µε διαζευγµένους γονείς.
Λιγότερες είναι οι µελέτες, οι οποίες εξετάζουν τις διαφορές µεταξύ των παιδιών από
διαζευγµένες οικογένειες, όταν ενηλικιωθούν. Σε µια µελέτη της Farber και των συνεργατών
της (1983), οι διευθυντές των κέντρων παροχής συµβουλών στα κολλέγια και στα κέντρα
ψυχικής υγείας είχαν υποστηρίξει, ότι οι έφηβοι είχαν περισσότερες δυσκολίες από τους
άνδρες για την προσαρµογή στο διαζύγιο. Ωστόσο, κατά την αναθεώρηση της βιβλιογραφίας,
οι Amato και Keith (1991) παρατήρησαν µικρές διαφορές µεταξύ των φύλων, αν και οι
γυναίκες από ένα διαζευγµένο σπίτι φαινόταν να φθάνουν σε χαµηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης από ό, τι οι γυναίκες από ένα «άθικτο» σπίτι. Σε µια µετά-ανάλυση 37 µελετών
σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες συνέπειες του γονεϊκού διαζυγίου για την ευηµερία των
παιδιών στην ενηλικίωση, οι Amato και Keith (1991) δεν βρήκαν τίποτα για να
επιβεβαιώσουν την υπόθεση, ότι το γονεϊκό διαζύγιο έχει πιο επιζήµιες συνέπειες για τους
άνδρες παρά για τις γυναίκες. Τέλος, σε µια διαχρονική µελέτη των Zill και των συνεργατών
(1993), δεν βρέθηκαν στοιχεία που να στηρίζουν την υπόθεση, ότι οι νέοι ενήλικες άνδρες
έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο ευαίσθητοι στις επιπτώσεις της διάλυσης του
γάµου από τις νεαρές ενήλικες γυναίκες.
Επίσης, η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων για το πώς τα αγόρια και τα κορίτσια
επηρεάζονται από το διαζύγιο, αποτελεί πηγή αντιφατικών πορισµάτων σχετικά µε τη
µεταβλητή του φύλου. Για παράδειγµα ο Kalter (1987) προτείνει, ότι οι διαταραχές στη
σχέση πατέρα – γιου συνδέονται µε ένα πλήθος εµποδίων στην ανάπτυξη των αγοριών. Στα
κορίτσια, όµως, η συναισθηµατική απώλεια του πατέρα θεωρείται ως απόρριψη. Στο ίδιο
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πνεύµα, ο Healy και οι συνεργάτες του (1990) υποστηρίζουν, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια
δείχνουν συγκεκριµένα µοτίβα χαρακτηριστικών µπροστά στον κίνδυνο, ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά των ρόλων των φύλων τους. Όσο πιο συχνά βλέπουν τον πατέρα τους,
εµφανίζουν πιο υψηλή αυτοεκτίµηση και περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς τα αγόρια
και χαµηλή αυτοεκτίµηση και λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς τα κορίτσια. Οι Amato
και Keith (1991) υποστηρίζουν, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κοινωνικής προσαρµογής
µπορεί να είναι ισχυρότερες στα αγόρια παρά στα κορίτσια, αλλά δεν υπάρχει σηµαντική
διαφορά µεταξύ των δύο φύλων σε άλλους τοµείς. Άλλες έρευνες δείχνουν, ότι τα κορίτσια
πλήττονται περισσότερο ψυχολογικά (π.χ. κατάθλιψη) (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004·
Peterson & Zill, 1986). Επιπλέον, είναι πιθανό τα προβλήµατα συµπεριφοράς που
παρατηρούνται πιο συχνά στα αγόρια να έχουν πιο εύκολα παρατηρήσιµες συµπεριφορές από
αυτές των κοριτσιών (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004).
Το γεγονός ότι τα αγόρια και τα κορίτσια µπορεί να επηρεαστούν από διάφορες
πτυχές της διαδικασίας του διαζυγίου, είναι ένας άλλος πιθανός λόγος για τις διαφορές στα
αποτελέσµατα της µελέτης. Για παράδειγµα ο Hetherington και οι συνεργάτες (1985)
κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι το διαζύγιο ήταν πιο αρνητικό και πιο επίµονο στα αγόρια
από ότι για τα κορίτσια, αλλά διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια που υπέστησαν πιο δυσµενείς
συνέπειες βρίσκονταν υπό την επιτήρηση της µητέρας τους και η µητέρα τους
ξαναπαντρεύτηκε.
Οι Mayseless, Bartholomew, Henderson και Trinke (2004) και η Hetherington (1999)
διαπίστωσαν, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγαν, ότι κατά την παιδική –εφηβική τους
ηλικία οι γυναίκες είχαν αναπτύξει πιο έντονη αντιστροφή ρόλων απ’ ό,τι οι πενήντα δυο
άντρες, ενώ η αντιστροφή ρόλων ήταν πιο έντονη µε τις µητέρες απ’ ό,τι µε τους πατέρες.
Αντίθετα η Johnston (1990), στην κλινική έρευνα που πραγµατοποίησε διαπίστωσε, ότι τα
αγόρια και τα κορίτσια ήταν εξίσου πιθανό να υιοθετήσουν ασυνήθιστες λειτουργίες
φροντίδας απέναντι στους γονείς τους και ότι ήταν πιθανό να αισθανθούν εξίσου πιεσµένα
από την ανάληψη αυτών των ευθυνών.
Τέλος σε ορισµένες µελέτες διαπιστώθηκε, ότι τα πιο σοβαρά προβλήµατα
προσαρµογής που είχαν τα αγόρια διαζευγµένων γονιών αποδίδονταν λιγότερο στο φύλο και
περισσότερο στην οικογενειακή κατάσταση πριν το διαζύγιο. Για παράδειγµα οι Peterson και
Zill (1986) βρήκαν, ότι τα παιδιά που ζούσαν µε ένα γονέα του αντίθετου φύλου ήταν
ιδιαίτερα επιρρεπή σε προβλήµατα συµπεριφοράς. Ωστόσο, σε άλλες µελέτες (Buchanan,
Maccoby & Dornbusch, 1992· Rosen, 1979) δε βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην
προσαρµογή του παιδιού ανάλογα µε το φύλο του γονέα. Επίσης στις µελέτες αυτές
υποστηρίζεται, ότι οι διαφορές ως προς τις επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά µπορεί να
συνδέονται µε το τρόπο της εκπαίδευσης που παρέχεται από τους γονείς - ιδίως όσον αφορά
την πειθαρχία. Οι Heath και MacKinnon (1988) διαπίστωσαν, ότι οι µητέρες δεν ασκούσαν
τον ίδιο βαθµό ελέγχου στους γιους και τις κόρες τους. Η ευέλικτη άσκηση ελέγχου σε έναν
γιο από τη µητέρα ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης της προσαρµοστικής
συµπεριφοράς στην κοινωνία. Επιπλέον, υπήρξαν διαφορές στο τρόπο της εκπαίδευσης που
προσέφεραν οι πατέρες και οι µητέρες, που ανέλαβαν τη φροντίδα των παιδιών: οι πατέρες
ήταν πολύ λιγότερο πιθανό από ότι οι µητέρες να συµµετάσχουν σε καταναγκαστικές
συναλλαγές µε τα αγόρια (Grych & Fincham, 1992).
Οι Grych και Fincham (1992) υποστηρίζουν, ότι το ζήτηµα του κατά πόσον τα αγόρια
ή τα κορίτσια υποφέρουν περισσότερο από τις δυσµενείς συνέπειες του διαζυγίου είναι πολύ
περίπλοκο και η απάντηση εξαρτάται πιθανόν από µια σειρά παραγόντων, όπως το φύλο, οι
γονεϊκές τακτικές, η σύναψη ή όχι ενός νέου γάµου, η ποιότητα της σχέσης γονέα – παιδιού
και η ποιότητα της επαφής µε τον άλλο γονέα.
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4.2.2. Ηλικία του παιδιού τη στιγµή του διαζυγίου
Το γονεϊκό διαζύγιο αποτελεί µια περίοδο διαχωρισµού και χαρακτηρίζεται από
έντονο άγχος, του οποίου η εξέλιξη επηρεάζεται και ανάλογα από την ηλικία του παιδιού.
Όσο µικρότερα είναι τα παιδιά, τόσο λιγότερο µπορούν να κατανοήσουν τα αίτια της
ανησυχίας – του άγχους τους (Vangyseghem & Appelboom, 2004).
Πάνω στο θέµα της ηλικίας του παιδιού τη στιγµή του διαζυγίου έχουν γίνει πολλές
έρευνες. Στα αρχικά πορίσµατα µιας έρευνας φάνηκε, ότι ο χωρισµός του παιδιού από έναν
από τους γονείς του είχε περισσότερο αρνητικές συνέπειες στα µικρά παιδιά από ό,τι στα
µεγαλύτερα(Wallerstein, 1984). Ωστόσο, στη συνέχεια, ο παράγοντας αυτός αποδείχτηκε
περισσότερο περίπλοκος. Ειδικότερα, µετά από δέκα χρόνια µελέτης µε παιδιά προσχολικής
ηλικίας, των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει, ο Wallerstein διαπίστωσε, ότι η αρχική
αντίδραση στο διαζύγιο ήταν πιο σοβαρή σε µικρά παιδιά, αλλά αυτά, στα τέλη της περιόδου
παρακολούθησης, φάνηκαν να προσαρµόζονται καλύτερα από ότι τα µεγαλύτερα. Έχει
διαπιστωθεί, ότι στα πολύ µικρά παιδιά η λύση του γάµου µπορεί να αφήσει λιγότερες
«πληγές» από ότι στα µεγαλύτερα παιδιά (Wallerstein, 1984).
Η σύγχρονη άποψη είναι, ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών επηρεάζονται από το
διαζύγιο των γονιών τους, αλλά µε διαφορετικούς τρόπους. Σύµφωνα µε τον Krantz (1988),
για παράδειγµα, αυτό µπορεί να σχετίζεται µε τον χωρισµό, όταν το παιδί είναι σε ηλικία που
έχει ελλείµµατα στην κοινωνική και συναισθηµατική του λειτουργία, αλλά όχι στην
πνευµατική. Με βάση την ανασκόπηση πολλών µελετών, οι Demo και Acock (1988)
υποστηρίζουν, ότι τα µικρά παιδιά φαίνεται να έχουν προβλήµατα όσον αφορά την
προσωπική προσαρµογή και τις σχέσεις µε συνοµηλίκους, ενώ οι έφηβοι έχουν προβλήµατα
στις σεξουαλικές τους σχέσεις και αντικοινωνική συµπεριφορά. Επιπλέον οι Zill και οι
συνεργάτες του (1993) διαπίστωσαν, ότι τα άτοµα που έχουν βιώσει διαζύγιο στην οικογένεια
πριν από την ηλικία των έξι ετών είχαν χαµηλότερη ποιότητα στις σχέσεις µε τον πατέρα τους
από εκείνα που τη βίωσαν αργότερα στην παιδική τους ηλικία.
Οι Rembar και Kalter (1981) παρατήρησαν, ότι η λύση του γάµου που εµφανίστηκε
πολύ νωρίς στη ζωή ενός παιδιού (ηλικίας δύο ετών και έξι µηνών ή και λιγότερο), φαίνεται
να συνδέεται µε τις δυσκολίες που σχετίζονται µε τον διαχωρισµό. Ο αποχωρισµός κατά την
οιδιπόδεια φάση (δύο έτη και έξι µήνες µέχρι τα έξι χρόνια), προκάλεσε στο σύνολο των
παιδιών αυτής της ηλικιακής οµάδας το µεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ στην περίπτωση των
παιδιών ηλικίας έξι ετών και άνω τα αποτελέσµατα ήταν αντιφατικά. Και σε άλλη µελέτη, για
τα παιδιά που βιώνουν ένα διαζύγιο κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας, ο κίνδυνος
φάνηκε µεγάλος, καθώς η φυσική απουσία του πατέρα τείνει να δηµιουργεί κάποιες
δυσκολίες στη σχέση µεταξύ του πατέρα και του βρέφους. Σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν
µπορεί να εκφράσει µε λέξεις τον πόνο της απουσίας, γι’ αυτό και τις εκφράζει µέσω του
σώµατός του π.χ. παλινδροµήσεις, κολικούς, διαταραχές ύπνου, κ.ά. (Vangyseghem &
Appelboom, 2004).
Οι Landerkin και Clarke (1990) περιγράφουν, επίσης, ότι ο ηλικιακός παράγοντας και
το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, επηρεάζει τον τρόπο αντίδρασης του σε ένα
γονεϊκό διαζύγιο. Η αρχική αντίδραση των παιδιών που βρίσκονται στην παιδική ηλικία
µπορεί να είναι µια οπισθοδρόµηση στην ανάπτυξη, που συνδέεται µε τα επιτεύγµατα (π.χ.
τον ύπνο, τη λήψη τροφής, τη γλώσσα, την αυτονοµία).
Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας οι δυσκολίες µπορεί να προκύψουν στις
κοινωνικές σχέσεις και µε τη µορφή του άγχους του αποχωρισµού (Landerkin & Clarke,
1990). Άλλη µελέτη των Vangyseghem και Appelboom (2004) υποστηρίζει, ότι µεταξύ τριών
και έξι ετών µπορεί να αναπτυχθεί µια φανταστική σχέση µε τον γονέα προερχόµενη από την
αιµοµικτική επιθυµία του παιδιού. Ο γονεϊκός χωρισµός µπορεί να γίνει µέρος της
οιδιπόδειας παιδικής επιθυµίας του παιδιού, γεγονός που να το οδηγήσει σε µια φανταστική
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σχέση µε τον γονέα του, η οποία όµως δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Τη στιγµή
που το παιδί και η φαντασία του έρχονται αντιµέτωπα µε την πραγµατικότητα του
δηµιουργείται ένας συναισθηµατικός τραυµατισµός, αφού συνειδητοποιεί ότι η κατάσταση
την οποία βιώνει έρχεται σε σύγκρουση µε την πραγµατικότητα και πρόκειται για µια
φανταστική κατάσταση. Στη συνέχεια το παιδί περνάει σε µια επόµενη φανταστική φάση
πιστεύοντας, ότι έχει ευθύνη για το γονεϊκό διαζύγιο βιώνοντας ένα ρεαλιστικό συναίσθηµα
ενοχής. Τα συµπτώµατα που µπορεί να εµφανιστούν είναι: η αυτοκαταστροφική
συµπεριφορά (σχολική αποτυχία, η διαταραγµένη συµπεριφορά κ.ά.),η καταθλιπτική
διάθεση, οι φάσεις θυµού κ.ά.
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας µπορεί να αντιδράσουν µε θλίψη και σωµατοποίηση
αυτής (π.χ. κεφαλαλγία, στοµαχική διαταραχή) και να έχουν έντονο θυµό προς τους γονείς.
Οι έφηβοι µπορεί να είναι δύσκολο να καθορίσουν την ταυτότητα τους ως ενήλικες, να
εκφράσουν σωµατικά συµπτώµατα και έντονο θυµό, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για
τους άλλους (Elleof, 2003). Στην ηλικία έξι έως δώδεκα ετών η προβολή είναι ένας φυσικός
τρόπος άµυνας των παιδιών. Ειδικότερα, το παιδί φαίνεται να εξωτερικεύει τη λύπη του
κατηγορώντας τους άλλους και υιοθετώντας µια υποτονική συµπεριφορά (Vangyseghem &
Appelboom, 2004).
Στην εφηβεία οι επιπτώσεις καθορίζονται, σε σηµαντικό βαθµό, από την ποιότητα της
σχέσης των γονέων. Ειδικότερα, όταν οι πρώην σύντροφοι δεν βρίσκονται σε συγκρουσιακή
κατάσταση, τότε το διαζύγιο δεν φαίνεται να προκαλεί επιπλέον σηµαντικές δυσκολίες στο
παιδί. Αντιθέτως, όταν οι γονείς βρίσκονται σε συγκρουσιακή κατάσταση, τότε το παιδί
συνήθως αποµακρύνεται από τους γονείς (Vangyseghem & Appelboom, 2004). Για τους
Franklin, Janoff-Bulman και Roberts (1990) τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων τους είναι
λιγότερο αισιόδοξα. Η επιµονή των γονεϊκών συγκρούσεων επηρεάζει όλα τα επίπεδα
εµπιστοσύνης του παιδιού. Αντιµετωπίζοντας ένας έφηβος ένα γονεϊκό διαζύγιο, τείνει να
αποµυθοποιήσει τους γονείς του και να ψάξει ένα «µοντέλο» έξω από την οικογένεια του.
Αυτό, ενισχύει την ωριµότητά του, αλλά από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που οι γονείς
είναι πληγωµένοι, βιώνει κατάθλιψη, κ.ά. Είναι πιθανόν να αισθανθεί υπεύθυνος για την
ευηµερία των γονιών του και να υιοθετήσει το ρόλο του «θεραπευτή». Σε κάθε περίπτωση
υποστηρίζεται, ότι το γονεϊκό διαζύγιο είναι µια οδυνηρή εµπειρία, η οποία προκαλεί άγχος,
αίσθηµα αστάθειας, απαξίωση των οικογενειακών αξιών, αποµυθοποίηση των γονέων κ.ά.
και όλα αυτά επιδρούν αρνητικά στο επίπεδο αυτοεκτίµησης του εφήβου.
Συµπερασµατικά από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται, ότι τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας, λόγω των περιορισµένων γνωστικών τους ικανοτήτων, είναι πιο ευάλωτα στις
αρχικές επιπτώσεις που επιφέρει το διαζύγιο. Σε ότι αφορά τους εφήβους το διαζύγιο είναι
αρκετά επώδυνη εµπειρία, διότι συµβαίνει σε µια κρίσιµη περίοδο της ζωής τους και είναι
περισσότερο εκτεθειµένοι στις γονεϊκές συγκρούσεις. Το διαζύγιο και οι επιπτώσεις που
προκύπτουν από αυτό, µπορεί να είναι σηµαντικά στη ζωή του παιδιού, επιδρώντας στην
ευηµερία, στα συναισθήµατα, στη συµπεριφορά και στην ανάπτυξη των παιδιών και των
εφήβων.
4.3.Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας
4.3.1. Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση
Οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις
οικονοµικές συνέπειες του διαζυγίου. Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε
εκβιοµηχανισµένες χώρες δείχνουν, ότι τα εισοδήµατα των γυναικών, οι οποίες συνήθως
αναλαµβάνουν την ανατροφή των παιδιών µετά από ένα διαζύγιο, µειώνονται σε σηµαντικό
ποσοστό (Halperin-Kaddari, 2009).
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Μια από τις πρώτες επιπτώσεις του διαζυγίου για τα παιδιά, είναι µια δραµατική
πτώση του βιοτικού επιπέδου του νοικοκυριού στο οποίο κατοικούν (Bernardini & Jenkins,
2002· Weston & Smith, 2000). Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή,τα παιδιά που ανήκουν σε
χαµηλότερες κοινωνικό – οικονοµικές οµάδες, µετά από ένα διαζύγιο αντιµετωπίζουν
µεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες, ωστόσο, µπορεί να µετατραπούν σε προβλήµατα
προσαρµογής. Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι η επιδείνωση της κοινωνικόοικονοµικής κατάστασης συνδέεται άµεσα µε µια ποικιλία από προβλήµατα που
αντιµετωπίζει το παιδί. Για παράδειγµα η Bork (2008) υποστηρίζει, ότι το οικογενειακό
εισόδηµα και όχι η οικογενειακή κατάσταση είναι ο παράγοντας που συνδέεται µε την ένταση
που θα έχει η µητέρα στη ζωή της και µε την αυτοεκτίµηση των παιδιών. Επιπλέον οι Kalter,
Kloner, Schreier και Okla (1989), παρατηρούν µια αρνητική σχέση µεταξύ της κοινωνικό οικονοµικής κατάστασης και της προσαρµογής των παιδιών που ζουν σε νοικοκυριά που
βρίσκονται λίγο πριν το διαζύγιο. Πιστεύουν, ωστόσο, ότι η οικονοµική στέρηση, σε
συνδυασµό µε άλλους παράγοντες (π.χ. εχθρότητα µεταξύ των γονέων, το βάρος της ενιαίας
φροντίδα των παιδιών) προκαλεί µικρότερη προσαρµογή.
Σύµφωνα µε την Αmbert (2009), στις διαζευγµένες οικογένειες η φτώχεια και τα
οικονοµικά προβλήµατα είναι για τα παιδιά ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για
την ανάπτυξη προβληµάτων. Στον Καναδά, στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως και στις
περισσότερες χώρες, οι διαζευγµένες οικογένειες και ειδικά οι διαζευγµένες γυναίκες
πλήττονται, καθώς αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο φτώχιας. Ενδεικτικά, µετά το διαζύγιο
το 43% των γυναικών παρουσιάζουν µείωση του εισοδήµατος των νοικοκυριών τους σε
σύγκριση µε το 15% των ανδρών. Ακόµα, τρία χρόνια µετά το διαζύγιο το εισόδηµα των
γυναικών παραµένει πολύ πιο χαµηλό από ό, τι ήταν κατά τη διάρκεια του γάµου και πολύ
χαµηλότερο από το τρέχον εισόδηµά του πρώην συζύγου. Η φτώχεια και οι οικονοµικές
δυσκολίες αποτελούν παράγοντες που εκθέτουν τα παιδιά των διαζευγµένων σε αυξηµένο
κίνδυνο για την ανάπτυξη προβληµάτων. Οι οικονοµικές δυσκολίες, που προκύπτουν έπειτα
από ένα διαζύγιο, επιφέρουν µια σειρά και από άλλου είδους µεταβάσεις. Αρχικά, ένα µεγάλο
ποσοστό διαζευγµένων γυναικών συχνά µπορεί να µετακοµίσει σε µικρότερες, πιο
θορυβώδεις, πιο µολυσµένες και πιο παλιές κατοικίες. Αυτό το νέο περιβάλλον µπορεί να
θέσει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών και στις µητέρες να προκαλέσει περισσότερο άγχος.
Η νέα γειτονιά µπορεί να είναι συχνά λιγότερο ασφαλής και να έχει αυξηµένα ποσοστά
παραβατικής συµπεριφοράς. Επίσης, συνήθως η µητέρα καλείται να εργαστεί πιο σκληρά για
να ισοσκελίσει τον νέο προϋπολογισµό του σπιτιού. Όταν επιστρέφει σπίτι είναι συχνά
κουρασµένη και δεν µπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο στα παιδιά της. Κατά συνέπεια, τα
παιδιά των διαζευγµένων µητέρων µπορεί να λαµβάνουν λιγότερη προσοχή, καθοδήγηση,
επίβλεψη και ενθάρρυνση.
Έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αγγλία έδειξαν, ότι τα
οικονοµικά προβλήµατα και η φτώχεια είναι οι σηµαντικότερες αιτίες προβληµάτων.
Ειδικότερα οι συµµετέχοντες δήλωσαν, ότι διαθέτουν λιγότερα χρήµατα από όσα θα ήθελαν
για να καλύψουν τις ατοµικές και οικογενειακές τους ανάγκες. Στην περίπτωση, µάλιστα, που
ο γονιός που µεγαλώνει τα παιδιά είναι άνεργος ή µε µερική απασχόληση το οικονοµικό
εισόδηµα είναι εξαιρετικά χαµηλό, γεγονός που οδηγεί στην οικονοµική ανέχεια και κατ’
επέκταση ασκεί µεγάλη επίδραση στην ευτυχία και ευηµερία των παιδιών. Επιπλέον
υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν, ότι ένας µικρός αριθµός παιδιών στην Ελλάδα, εξαιτίας των
οικονοµικών προβληµάτων δεν τρέφεται κανονικά και στηρίζεται σε φιλανθρωπικά κέντρα
για φαγητό. Στην Αγγλία και την Κύπρο η µερική απασχόληση αποτελεί για τις διαζευγµένες
µητέρες ένα επιδιωκόµενο µέσο για να αυξήσουν το προσωπικό τους εισόδηµα. Στην Ελλάδα
οι ανησυχίες αυτών των παιδιών γύρω από τα οικονοµικά θέµατα έχουν αντίκτυπο στα σχέδια
τους, στις φιλοδοξίες και στα όνειρά τους για το µέλλον. Το άγχος και η ανησυχία τους για
την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, εξαιτίας της οικονοµικής ανέχειας, συχνά οδηγεί στο
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να αναπτύξουν εχθρικά συναισθήµατα για τους ξένους, τους οποίους θεωρούν
συνυπεύθυνους για την ανεργία των Ελλήνων. Στην Αγγλία τα µεγαλύτερα παιδιά, παρόλο
που είναι σχετικά σίγουρα για το τι θέλουν να κάνουν, θεωρούν συχνά ότι δεν θα µπορέσουν
να επιτύχουν τους µελλοντικούς τους στόχους εξαιτίας των οικονοµικών περιορισµών. Και
στην Κύπρο, όµως, τα παιδιά των διαζευγµένων, όπως και όλων των µονογονεϊκών
οικογενειών, νιώθουν συχνά αβέβαια για τη µελλοντική τους µόρφωση, εξαιτίας του υψηλού
κόστους της εκπαίδευσης (Σπύρου& κ.ά., 2007).
Το διαζύγιο αποτελεί µια κατάσταση, η οποία συνήθως συνδέεται µε µεγάλη
οικονοµική αστάθεια και µειωµένη πρόσβαση σε πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο η µειωµένη
απόδοση των παιδιών στο σχολείο φαίνεται να σχετίζεται µε την µείωση των εκπαιδευτικών
«αγαθών» που προσφέρουν οι γονείς σε συνδυασµό µε την µείωση των οικονοµικών πόρων.
Αυτά αποτελούν κάποιους από τους πιο βασικούς παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το αυξηµένο
ποσοστό του καπνίσµατος, της χρήσης αλκοόλ και της πρόωρης εγκυµοσύνης στον πληθυσµό
των παιδιών διαζευγµένων οικογενειών (Vangyseghem & Appelboom, 2004).
Έτσι φαίνεται, ότι το διαζύγιο δεν έχει µόνο βραχυπρόθεσµες, αλλά και µακροχρόνιες
επιπτώσεις στo µέλλον των παιδιών. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς το κύριο ζήτηµα είναι
κυρίως το οικονοµικό. Πράγµατι η έλλειψη πόρων από το γονέα επηρεάζει, άµεσα ή όχι, την
υγεία και την ευηµερία των παιδιών, αλλά και την προσαρµογή τους στο διαζύγιο (Soussa,
2003).
4.3.2. Πολιτισµική προέλευση
Πολύ λίγες έρευνες έχουν εξετάσει τον πολιτισµικό παράγοντα, και τη συσχέτισή του
µε τις αντιλήψεις και τις συνέπειες του διαζυγίου στα παιδιά. Ωστόσο ορισµένες έρευνες
έχουν ασχοληθεί µε το πώς διάφορες πολιτιστικές οµάδες αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο
στο διαζύγιο. Για παράδειγµα στη µελέτη του Shaw και των συνεργατών του (1999),
διερευνήθηκαν οι επιδράσεις του διαζυγίου και των οικογενειακών σχέσεων στην ανάπτυξη
των νέων παιδιών µελλοντικά, χρησιµοποιώντας περίπου τριακόσιες οικογένειες µε χαµηλό
εισόδηµα, έχοντας όµως µια πολυµορφία ως προς την εθνότητα. Επιδιώχθηκε να εξετάσουν
τις επιπτώσεις της εθνότητας στην προσαρµογή του παιδιού σε οικογένειες µε δύο γονείς, µε
γονείς που επρόκειτο να πάρουν διαζύγιο, µε γονείς που ήδη είχαν διαζύγιο και σε παιδιά
µονογονεϊκών οικογενειών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
ευρωπαϊκών και αφρο-αµερικάνικων οικογενειών, των οποίων οι γονείς επρόκειτο να πάρουν
διαζύγιο, παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά σε ότι αφορά τα προβλήµατα συµπεριφοράς.
Παρόµοιες τάσεις παρουσίασαν και τα παιδιά, των οποίων οι γονείς ήταν ήδη διαζευγµένοι.
Σε άλλη έρευνα, στο Μεξικό, παρατηρήθηκε, ότι οι ισπανόφωνες οµάδες
επηρεάζονταν περισσότερο από την οικογενειακή σύγκρουση από τους µη - ισπανόφωνους
λευκούς (Raley & Sweeney, 2007).
Οι αναλύσεις µιας µελέτης, που διεξήχθη σε σχολείο της Αµερικής, µεταξύ
ισπανόφωνων – ευρωπαίων – ασιατών αµερικανών και αφροαµερικανών παιδιών, σε ότι
αφορά τις διαφορές τους σε σχέση µε τη φυλή τους ως προς την προσαρµογή τους στο
διαζύγιο, ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο µετά το διαζύγιο των γονιών τους, έδειξαν, ότι οι
αφροαµερικανοί τείνουν να εµφανίσουν υψηλότερα ποσοστά κακής προσαρµογής στο
διαζύγιο των γονιών τους τόσο πριν, όσο και µετά το διαζύγιο. Έπονται οι ισπανόφωνοι
αµερικανοί, σε αντίθεση µε τους ασιάτες αµερικανούς που εµφανίζουν τα µικρότερα ποσοστά
κακής προσαρµογής. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η έλλειψη κοινωνικών
πόρων στη φάση του προ- διαζυγίου είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη προβληµάτων στους
ευρωπαίους και τους ασιάτες αµερικανούς, ενώ για τους αφροαµερικάνους και τους
ισπανόφωνους είναι η έλλειψη οικονοµικών και ανθρώπινων πηγών. Οι διαφορές σε αυτούς
τους παράγοντες τόσο πριν, όσο και µετά το διαζύγιο είναι υπεύθυνες για τις διαφορές µεταξύ
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των παιδιών ανά φυλή σε ότι αφορά την προσαρµογή τους στο διαζύγιο των γονιών.
Συνολικά η έρευνα τονίζει και αναδεικνύει τη σηµασία της φυλής και της εθνικότητας στη
µελέτη των συνεπειών του γονεϊκού διαζυγίου (Yongmin & Yuanzhang, 2006).
Σε έρευνα, η οποία εξέτασε τη σχέση µεταξύ της κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή και
του διαχωρισµού από τον έναν γονέα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (λόγω θανάτου,
διαζυγίου, εκτός γάµου, κ.τ.λ.), ο Amato (1991) διαπίστωσε, ότι οι λευκοί και οι
αφροαµερικάνοι ενήλικες, που εµφάνισαν τη γονεϊκή έλλειψη, βαθµολογούνταν υψηλότερα
σε ότι αφορά τα επίπεδα κατάθλιψης, από εκείνα που ανέκυψαν στις άθικτες οικογένειες, µε
εξαίρεση τους ισπανόφωνους. Μια υπόθεση ήταν, ότι οι ισπανόφωνοι δεν µπορούσαν να
εµφανίσουν τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα στην απουσία των γονέων, επειδή λάµβαναν την
απαραίτητη υποστήριξη από την ευρύτερη οικογένειάς τους. Σε µια µετα-ανάλυση τριάντα
εφτά µελετών των ενηλίκων, οι Amato και Keith (1991) διαπίστωσαν, ότι οι λευκοί ενήλικες
επλήγησαν περισσότερο αρνητικά από το γονεϊκό διαζύγιο από ότι οι Αφροαµερικανοί.
Υποστήριξαν, ότι οι αφροαµερικανοί άνδρες είναι πιο πιθανό να στραφούν στην οικογένεια,
στους φίλους τους, στην εκκλησία και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, τα οποία
αποτελούν µηχανισµούς προσαρµογής µετά το διαζύγιο. Έτσι κατέληξαν στο συµπέρασµα
για τους ενήλικες, ότι οι αφροαµερικανοί φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από το γονεϊκό
διαζύγιο από ότι οι λευκοί.
Ωστόσο, µετά την επανεξέταση της έρευνας, ο Amato (1994) συµπέρανε, ότι
υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για να καταλήξει κανείς σε συµπεράσµατα σχετικά µε την
επίδραση της φυλής ή της εθνικότητας στην προσαρµογή των παιδιών.
4.3.3. Προσαρµογή των γονέων

Ο τοµέας της εκπαίδευσης των παιδιών µπορεί να καλύψει πολλές πτυχές του
διαζυγίου, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων της γονεϊκής απασχόλησης, των γονεϊκών
δεξιοτήτων και το βαθµό προσαρµογής στο διαζύγιο.
Μελέτες είχαν υποστηρίξει, ότι το παιδί θα µπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά από το
γεγονός, ότι ο γονέας που έχει την αποκλειστική επιµέλεια (συνήθως η µητέρα) εργάζεται
έξω από το σπίτι. Ωστόσο αυτή η υπόθεση διαψεύσθηκε (Kinard & Reinherz, 1984).
Αντιθέτως κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι οι αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά προέρχονταν
από την ανεργία και όχι από την απασχόληση της µητέρας. Ωστόσο, άλλοι ερευνητές
υποστήριξαν, ότι οι αλλαγές στην απασχόληση της µητέρας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο
παιδί. διαπιστώθηκε, ότι η εργασιακή αστάθεια της µητέρας σχετίζεται µε αρνητικές
συνέπειες για τα παιδιά (Barber & Eccles, 1992).
Οι Grych και Fincham (1992) κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι το ύφος και οι µέθοδοι
διαπαιδαγώγησης των γονέων συνδέονταν µε την εµφάνιση των προβληµάτων συµπεριφοράς
των παιδιών. Υποστηρίζουν πως αυτό συµβαίνει συχνά επειδή, µετά το διαζύγιο, η ανατροφή
των παιδιών και η πειθαρχία διαταράσσεται, εφόσον το παιδί συχνά συνδέεται µόνο µε την
µητέρα ή ακόµα γίνεται αντικείµενο διαφωνίας µεταξύ των γονέων.
Επιπλέον διαπιστώθηκε, ότι ο βαθµός του άγχους που βιώνει είτε ο πατέρας, είτε η
µητέρα, είτε και οι δυο έχει σηµαντικές επιδράσεις στην αυτοεκτίµηση του παιδιού (Rivest &
Solomon, 1988).
Η ψυχολογική προσαρµογή του γονέα, που έχει την επιµέλεια των παιδιών µετά το
διαζύγιο, αναδεικνύεται ως ένας κρίσιµος καθοριστικός παράγοντας για την προσαρµογή των
παιδιών απέναντι στην οικογενειακή αναστάτωση (Wayne, 1998). Τα αποτελέσµατα της
έρευνας δείχνουν, ότι η µη προσαρµογή και η σύγκρουση µεταξύ των πρώην συζύγων
αυξάνει την αγωνία του παιδιού. Τα αποτελέσµατα δείχνουν, επίσης, ότι η οικογενειακή
κατάσταση αποτελεί µια µεταβλητή λιγότερο σηµαντική από τις οικογενειακές συγκρούσεις
σε ότι αφορά την προσαρµογή του παιδιού. Παράλληλα, άλλη έρευνα αναδεικνύει, ότι οι
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τρόποι και οι διαδικασίες αντιµετώπισης του διαζυγίου εκ µέρους των γονέων, συνδέεται µε
την ψυχολογική τους προσαρµογή σε αυτό και κατ’ επέκταση µε την προσαρµογή των
παιδιών (Carobene, 2002).
Μία άλληµελέτη κατέδειξε, ότι η αυτοεκτίµηση των διαζευγµένων µητέρων και η
αίσθηση της ικανότητας τους έχουν σχέση µε τη συχνότητα των αρνητικών συµπεριφορών
από το παιδί (ουρλιαχτό, κλάµα, ανυπακοή) και το βαθµό επιθετικότητάς του. Οι συγγραφείς
διαπίστωσαν, επίσης, ότι οι διαζευγµένες µητέρες είναι λιγότερο συνεπείς σε ότι αφορά την
πειθαρχία και επιδεικνύουν λιγότερη θερµότητα για τα παιδιά τους σε σχέση µε τις µη
διαζευγµένες µητέρες. Από αυτές τις αρνητικές συµπεριφορές της µητέρας προκαλείται µια
επιδείνωση της συµπεριφοράς του παιδιού (Rivest & Solomon, 1988).
Οι δυσκολίες προσαρµογής που αντιµετωπίζουν οι µητέρες επηρεάζουν το ρόλο τους
ως γονείς. Για παράδειγµα, οι µητέρες που εµφανίζουν γνωρίσµατα κατάθλιψης τείνουν να
εµφανίζουν µικρότερη συναισθηµατική διαθεσιµότητα. Η αντίδραση των παιδιών σε αυτό
συνήθως είναι να τους δηµιουργείται ένα αίσθηµα άγχους καιεγκατάλειψης. Αντίθετα, µια
θετική προσαρµογή των γονέων διευκολύνει τηνκαλύτερη προσαρµογή του παιδιού (Rivest &
Solomon, 1988).
Οι Heath και MacKinnon (1988) υποστηρίζουν, ότι οι παράγοντες που σχετίζονται µε
την εκπαίδευση των παιδιών είναι σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της κοινωνικής
επάρκειας των παιδιών των µόνων γονέων. Παρατηρούν, ότι η αποδοχή των παιδιών από τους
γονείς έχει µια θετική σχέση µε την κοινωνική επάρκεια των παιδιών, ενώ ο ψυχολογικός
έλεγχος έχει αρνητική σχέση. Επιπλέον διαπιστώνουν, ότι τα κοινωνικά στερεότυπα είναι
συνδεδεµένα µε την άσκηση αυστηρού ελέγχου στα αγόρια, αλλά µέτριου ελέγχου στα
κορίτσια. Τα αποτελέσµατα δείχνουν, ότι οι µητέρες έχουν την τάση να ασκούν πιο χαλαρό
έλεγχο στις κόρες, παρά στις γιους. Κατά την άποψή τους αυτό θα µπορούσε να εξηγήσει τα
δεδοµένα, τα οποία δείχνουν, ότι τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια υποφέρουν περισσότερο
από σοβαρές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου. Επίσης έχει παρατηρηθεί, ότι η
απροθυµία της µητέρας να ασκεί αυστηρό έλεγχο είναι σηµαντικότατος και καθοριστικότατος
παράγοντας της κοινωνικής επάρκειας των παιδιών, από ό, τι η απουσία του πατέρα. Ωστόσο,
άλλοι ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι τα παιδιά που ζουν µε τον πατέρα τους
είναι λιγότερο καλά προσαρµοσµένα, λόγω της µικρότερης εποπτείας (Buchanan &Williams,
2006). Σε περιπτώσεις κοινής επιµέλειας τονίζεται η σηµασία της καλής ψυχικής υγείας
µεταξύ των γονέων (αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασµός, αυτοεκτίµησης, έλεγχος επιθετικότητας,
ικανότητα αυτοπαρατήρησης, δεξιότητες λύσης προβληµάτων) για την καλή προσαρµογή του
παιδιού, καθώς οι δυσκολίες του κάθε γονέα µετριάζονται (Rivest & Solomon, 1988).
Οι µόνοι γονείς τείνουν να αντιµετωπίζουν τα ακόλουθα προβλήµατα, που
παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση του γονεϊκού ρόλου: συχνά στερούνται
κατάλληλων συστηµάτων υποστήριξης, µπορεί να αισθάνονται ότι κατακλύζονται από
αιτήµατα και αρµοδιότητες, είναι συχνά καταπονηµένοι και τέλος µπορεί να είναι
συναισθηµατικά «εγκλωβισµένοι», επειδή αντιµετωπίζουν τόσο τις δικές τους
συναισθηµατικές αντιδράσεις, όσο και των παιδιών τους. Εξαιτίας αυτού µπορεί να έχουν
ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρµογή µιας συνεπούς πειθαρχίας, η οποία θα συνυπολογίζει τις
ανάγκες των παιδιών τους. Η καλύτερη προσαρµογή του γονέα στις αντιξοότητες του
διαζυγίου ενδέχεται να είναι το πιο αποτελεσµατικό, από την άποψη της φροντίδας των
παιδιών, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη προσαρµογή τους (Kalter et al.,
1989). Για παράδειγµα ο Nelson (1990) διαπίστωσε, ότι η αυτοεκτίµηση των παιδιών
συνδεόταν άµεσα µε την ένταση που βίωνε η µητέρα στην καθηµερινή της ζωή. Επιπλέον,
άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι η χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση µεταξύ των εφήβων ήταν
συνδεδεµένη µε την χαµηλή προσαρµογή της µητέρας µετά το διαζύγιο. Υποστηρίζουν, ότι η
καλή προσαρµογή της µητέρας στη νέα κατάσταση, µπορεί να έχει θετική επίδραση στη
µακροπρόθεσµη προσαρµογή των παιδιών (Marotta, 2000).
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Οι Kelly και Wallerstein (1975) πιστεύουν, ότι οι γονείς πρέπει να προσδιορίζουν τις
πτυχές της δικής τους συµπεριφοράς, οι οποίες προκαλούν άγχος στα παιδιά και να τις
αλλάζουν, προκειµένου να µειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου.
4.4. Περιστασιακά χαρακτηριστικά
4.4.1. Σύναψη ή όχι νέου γάµου
Μέχρι πρόσφατα µια κοινή παραδοχή σε µελέτες του διαζυγίου ήταν, ότι τα παιδιά
που ζουν µε τους δυο γονείς τους έχουν πιο οµαλή ανάπτυξη σε σχέση µε τα παιδιά που ζουν
και µεγαλώνουν µε έναν διαζευγµένο γονέα. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η απουσία του
ενός γονέα από το νοικοκυριό δηµιουργεί προβλήµατα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.
Παρά το γεγονός, ότι ορισµένα στοιχεία υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, δεν προκύπτει ότι η
απουσία ενός γονέα είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει την ευηµερία των παιδιών µετά
το διαζύγιο.
Ειδικότερα ο Amato (1993) υποστηρίζει, ότι ένας νέος γάµος και οι µη παραδοσιακές
οικογένειες µπορούν να συµβάλλουν στην εκπαίδευση των εφήβων, εφόσον παρέχουν
υποστήριξη, έλεγχο και εποπτεία.
Οι γνώµες διίστανται ως προς το αν έχει ωφέλιµο ή επιζήµιο χαρακτήρα ένας νέος
γάµος για τα παιδιά. Οι ερευνητές τονίζουν, ότι ένας νέος γάµος θα πρέπει να είναι επωφελής
για τα παιδιά, διότι αυτό έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την αύξηση του οικογενειακού
εισοδήµατος, του βαθµού της γονεϊκής εποπτείας και της υποστήριξης που παρέχουν στα
παιδιά (Hetherington & Camara, 1988).
Ως µειονεκτήµατα θεωρούν, ότι η άφιξη στην οικογένεια του νέου συντρόφου, µπορεί
να αποτελέσει για τα παιδιά πηγή άγχους και αντιπαλότητας. Εκτιµάται, ότι τα παιδιά µπορεί
να αισθάνονται αγανακτισµένα, λόγω του ότι χάνουν χρόνο από την προσοχή του γονέα που
έχει την επιµέλεια, εξαιτίας της παρουσίας του νέου συζύγου. Επίσης, συχνά ένας νέος γάµος
αποτελεί παράγοντα σύγχυσης για τα παιδιά, διότι πρέπει να µάθουν να προσαρµόζονται και
να αποδέχονται µια νέα δοµή οικογένειας (Hetherington, 2003).
Επισηµαίνεται, ότι τα πρώτα τέσσερα χρόνια η «νέα» οικογένεια είναι πολύ επιρρεπής
σε συγκρούσεις και αποτελεί σηµαντική πηγή άγχους. Υποστηρίζεται, ότι τα τρία τέταρτα
έως τα δυο τρίτα των παιδιών, που ζουν σε οικογένειες από δεύτερο γάµο, δεν παρουσιάζουν
σοβαρά συναισθηµατικά προβλήµατα ή συµπεριφοράς. Ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν, ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη, έχουν
περισσότερα προβλήµατα στο σχολείο και εµπλέκονται περισσότερο σε τσακωµούς, σε
σχέση µε τα παιδιά που προέρχονται από άθικτο πυρηνικό νοικοκυριό. Όµως υποστηρίζεται,
ότι τα παιδιά που ζουν µέσα σε µια «νέα» οικογένεια είχαν υποµείνει σηµαντικά προβλήµατα
πριν το διαζύγιο των γονιών τους όπως συµβαίνει και στη «νέα» οικογένεια (Miller, 2006).
Η έρευνα επίσης δείχνει, ότι ο νέος γάµος επιφέρει συχνά αναστάτωση, καθώς τα
µέλη της πρώτης οικογένειας θα πρέπει να διαχειριστούν τη σχέση τους µε τον γονέα που
είναι εκτός σπιτιού, αλλά και να οικοδοµήσουν την ενότητα της νέας οικογένειας. Αυτή η
κατάσταση συχνά κάνει τα παιδιά να αισθάνονται, ότι είναι παγιδευµένα µεταξύ των γονέων
τους και των νέων µελών, ενώ στους ενήλικες συχνά κυριαρχεί αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά
τους γονεϊκούς ρόλους (Masiello, 2005).
Η σύναψη ενός νέου γάµου µπορεί να προκαλέσει µια νέα δύσκολη µετάβαση για το
παιδί, καθώς θα πρέπει να φιλοξενήσει όχι µόνο την απώλεια του αρχικού πυρήνα της
οικογένειας του, αλλά και την εισαγωγή νέων και ξένων ενηλίκων – ανήλικων αδερφών,
πιθανόν να πρέπει να µετακινηθεί σε ένα νέο σπίτι, σε άλλο σχολείο κ.ά. Εποµένως, το παιδί
βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια ακόµη αλλαγή πέρα από την ανάγκη προσαρµογής στις
υπόλοιπες αλλαγές (Oswalt, 2010).
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Ακόµη και αν έχει αποδειχθεί ότι ένας νέος γάµος έχει οικονοµικά οφέλη σε σύγκριση
µε τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών, οι µελέτες µέχρι τώρα έχουν αποτύχει να
αποδείξουν την ύπαρξη µιας ευεργετικής επίδρασης του νέου γάµου στην επιτυχία ή την
συµπεριφορά των παιδιών. Ως µέρος µιας εθνικής διαχρονικής µελέτης παιδιών (ηλικίας 1216 ετών), οι Peterson και Zill (1986) βρήκαν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς στα
κορίτσια από ό, τι στα αγόρια σε οικογένειες όπου η µητέρα είχε συνάψει νέο γάµο. Αφού
πραγµατοποίησαν µια µελέτη παρακολούθησης στα ίδια παιδιά στην ηλικία των 18 έως 22
ετών, ο Zill και οι συνεργάτες (1993) κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι ο νέος γάµος δεν είχε
προστατευτική επίδραση στα παιδιά. Οι Brown και Portes (2005) διαπίστωσαν, ότι ένας νέος
γάµος συσχετίστηκε µε µεγαλύτερο αριθµό αρνητικών επιπτώσεων. Για παράδειγµα, η
σύναψη ενός νέου γάµου της µητέρας είχε περισσότερο αρνητικές συνέπειες για τα κορίτσια
από ό,τι για τα αγόρια, ενώ το διαζύγιο είχε περισσότερο και πιο παρατεταµένες αρνητικές
συνέπειες για τα αγόρια. Παρόλα αυτά, τα παιδιά που προσαρµόστηκαν στο νέο γάµο
παρουσίασαν µια βελτίωση (Hetherington, 1993·Peterson & Zill,1986· Zill & al.,1993).
Ένα θέµα, λοιπόν, που απασχόλησε τις σύγχρονες µελέτες είναι ο νέος γάµος του
γονέα, διότι είναι ένα σηµαντικό γεγονός, το οποίο βιώνεται από πολλά παιδιά µετά από ένα
διαζύγιο. Ο ρόλος του, σε ότι αφορά τα καταθλιπτικά συµπτώµατα των παιδιών, εξετάστηκε
σε µια µελέτη παρακολούθησης (Tulisalo & Aro, 2000), στην οποία συµµετείχε µια οµάδα
παιδιών ηλικίας 16 έως 22 ετών. Ο πληθυσµός της µελέτης αποτελούνταν από νέους
ανθρώπους, που είχαν βιώσει το διαζύγιο των γονέων τους κατά την παιδική ηλικία (Ν =
356). Σχεδόν τα µισά από τα κορίτσια και τα αγόρια από διαζευγµένες οικογένειες είχαν
βιώσει ένα νέο γάµο του πατέρα ή της µητέρας ή και των δύο (κορίτσια n = 78, 44%, αγόρια
n = 58, 43%). Περίπου ένας στους τρεις πατέρες (32%) και µια στις πέντε µητέρες (22%)
είχαν ξαναπαντρευτεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, την επιµέλεια την είχε η µητέρα. Μόνο
το 1% των κοριτσιών και το 5% των αγοριών των διαζευγµένων γονέων ζούσαν µε τον
βιολογικό πατέρα και τη θετή µητέρα τους. Όταν αυτό το δείγµα αποκλείστηκε από τις
αναλύσεις τα κύρια αποτελέσµατα παρέµειναν αµετάβλητα. Στην εν λόγω έρευνα,
µελετήθηκε η επίδραση του νέου γάµου ενός γονέα και των δυνητικών παραγόντων στην
εφηβεία (ατµόσφαιρα στο σπίτι, σχολική επίδοση, συµπεριφορά, γεγονότα της ζωής, σηµασία
των αδελφών και κοινωνικοοικονοµική κατάσταση) στα καταθλιπτικά συµπτώµατα κατά την
ηλικία των 22 ετών. Παρατηρήθηκε πως, όταν σε µια οικογένεια αλλάζει η δοµή της µετά το
διαζύγιο µπορεί να προκληθούν αλλαγές στις σχέσεις των µελών της οικογένειας και στην
επιρροή των γονέων στα παιδιά(Wallerstein & Resnikoff, 1997). Επιπλέον, τα γεγονότα της
ζωής µετά το διαζύγιο µπορεί να τροποποιήσουν τις επιπτώσεις τους σε αυτά. Η αλλαγή
κατοικίας, οι οικονοµικές συνθήκες και οι γάµοι των γονέων µπορεί να υπονοµεύσουν ή να
υποστηρίξουν τα συναισθήµατα ασφάλειας και τις δοµές της καθηµερινής ζωής, οι οποίες
είναι σηµαντικές για την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, οι αρχικές και οι
µεταγενέστερες αντιδράσεις των παιδιών (π.χ. µειωµένη σχολική επίδοση, κατάθλιψη, κ.ά.),
µπορεί να βλάψουν την αλληλεπίδρασή τους µε το περιβάλλον, το οποίο µε τη σειρά του
µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις µελλοντικές σχέσεις και τις αποφάσεις τους. Εποµένως,
όπως ήδη αναφέρθηκε, µια από τις σηµαντικότερες µεταβάσεις µετά το διαζύγιο είναι ένας
νέος γάµος του γονέα, το οποίο αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός µετά το διαζύγιο και το
οποίο βιώνεται από πολλά παιδιά. Στην εφηβεία οι νέοι προσπαθούν να διαµορφώσουν την
προσωπική τους ιστορία, την αυτο-αντίληψη τους, να εισέλθουν στην ενηλικίωση, να
απεµπλακούν από την παιδική εξάρτηση από τους γονείς και να διαµορφώσουν την
σεξουαλική τους ταυτότητα. Το γονεϊκό διαζύγιο και ο νέος γάµος µπορεί να περιπλέξει
αυτές τις αναπτυξιακές προκλήσεις. Η ισορροπία µεταξύ της ανάγκης για αποδοχή και
υποστήριξη από τους γονείς σε αυτή τη διαδικασία, µπορεί να είναι πιο δύσκολο να
επιτευχθεί µεταξύ των εφήβων διαζευγµένων οικογενειών και των γονέων τους, εν σύγκριση
µε εκείνους µη διαζευγµένων οικογενειών.Στην παρούσα µελέτη, οι νέοι από διαζευγµένες
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οικογένειες φάνηκε, ότι ήταν πιο συχνά καταθλιπτικοί στην ηλικία των 22 ετών, σε σύγκριση
µε εκείνους από µη διαζευγµένες οικογένειες και η πρώτη οµάδα είχε, επίσης, περισσότερο
άγχος κατά την µετάβαση στην ενηλικίωση (Aro & Palosaari, 1992). Η χαµηλή αυτοεκτίµηση
στην εφηβεία, επίσης, παρατηρήθηκε ότι συνδέεται µε τις απόµακρες σχέσεις µε τους γονείς
και προβλέπει αυξηµένη συχνότητα της κατάθλιψης στην αρχή της ενηλικίωσης (Palosaari et
al., 1996). Στην παρούσα µελέτη φάνηκε, ότι τα κορίτσια, των οποίων ο πατέρας δεν είχε
ξαναπαντρευτεί, αλλά και τα αγόρια των οποίων ο πατέρας είχε ξαναπαντρευτεί, έτειναν να
είναι πιο καταθλιπτικά από τα άλλα παιδιά. Η τροποποίηση της συµπεριφοράς στην εφηβεία
φάνηκε να σχετίζεται µε την τάση για κατάθλιψη σε αυτές τις οµάδες. Περαιτέρω
αναφέρθηκε, ότι µια κακή ατµόσφαιρα στο σπίτι προβλέπει σηµαντικά καταθλιπτικά
συµπτώµατα και στα δύο φύλα. Η σχολική επίδοση, τα αδέρφια, η συµπεριφορά, η
κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση δεν έδειξαν σηµαντική συσχέτιση µε την µετέπειτα
επικράτηση της κατάθλιψης. Αν και οι έφηβοι σε διαζευγµένες οικογένειες είχαν
περισσότερες πιθανότητες να έχουν βιώσει κρίσιµα γεγονότα στη ζωή τους σε σχέση µε τους
συνοµηλίκους τους µη διαζευγµένων οικογενειών, αυτό δεν σχετίζεται µε συµπτώµατα
κατάθλιψης στην ηλικία των 22 ετών. Σε περαιτέρω αναλύσεις για το χρονοδιάγραµµα του
νέου γάµου του πατέρα (το χρονικό διάστηµα µεταξύ διαζυγίου και νέου γάµου και η ηλικία
του παιδιού όταν σύναψε το νέο γάµο),φάνηκε να µην υπάρχει καµία επίπτωση για τα
κορίτσια ή τα αγόρια σε ότι αφορά τη ροπή προς τα καταθλιπτικά συµπτώµατα. Ωστόσο,
σηµαντική αλληλεπίδραση παρατηρήθηκε µεταξύ του νέου γάµου του πατέρα και της
χρονολογηµένης συµπεριφοράς των κοριτσιών και των αγοριών και της µελλοντικής
επικράτησης των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Στο δείγµα των κοριτσιών η ροπή προς τα
καταθλιπτικά συµπτώµατα, µετά από το νέο γάµο του πατέρα τους, παρουσιάστηκε µόνο
µεταξύ εκείνων, των οποίων η εµπειρία χρονολογείται από τα 16 τους χρόνια. Αντίθετα, στα
αγόρια η συσχέτιση βρέθηκε µόνο µεταξύ εκείνων που δεν είχαν αυτήν την εµπειρία από
αυτή την ηλικία. Για τα κορίτσια η απουσία νέου γάµου του πατέρα τους και η παρουσία
χρονολογηµένης συµπεριφοράς µαζί, αποτέλεσαν το µεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη
µελλοντικών καταθλιπτικών συµπτωµάτων, ενώ για τα αγόρια η σύναψη ενός νέου γάµου του
πατέρα και η µη χρονολογηµένη εµπειρία από τα 16 χρόνια τους, συσχετίστηκαν µε
αυξηµένο κίνδυνο για µετέπειτα καταθλιπτικά συµπτώµατα. Στην περίπτωση ενός νέου
γάµου από την µητέρα φάνηκε, ότι τα κορίτσια µπορεί να χάσουν την οικειότητα και την
υποστήριξη της µητέρα µετά την είσοδο του πατριού στην οικογένεια. Ωστόσο τα αγόρι
µπορεί να επωφεληθούν µακροπρόθεσµα από την παρουσία του πατριού. Σε αυτή τη µελέτη,
σε αντίθεση µε την υπόθεση, ο νέος γάµος της µητέρας δεν συσχετίστηκε µε τα καταθλιπτικά
συµπτώµατα στην ενήλικη ζωή. Εποµένως, πέρα από την ηλικία, βρέθηκε µια σηµαντική
συσχέτιση µεταξύ του νέου γάµου του πατέρα και των µετέπειτα καταθλιπτικών
συµπτωµάτων µεταξύ των δύο φύλων
Τα ευρήµατα αυτά διαφέρουν από εκείνα των Ahrons και Miller (1993), οι οποίοι
κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι ο νέος γάµος του πατέρα δεν είχε καµία επίδραση στην
επαφή του µε τα παιδιά. Ωστόσο, επισηµάνθηκε η σηµασία του ρόλου του πατέρα στην
προσαρµογή του εφήβου µετά το διαζύγιο. Ένα χαµηλότερο επίπεδο άγχους του εφήβου µετά
το διαζύγιο συσχετίστηκε σηµαντικά µε την ύπαρξη θετικής σχέσης µε τον πατέρα.
Αποδείχθηκε, ότι η γεωγραφική απόσταση και η έλλειψη χρηµάτων και χρόνου συχνά
µειώνουν τις επαφές µεταξύ των πατέρων που ξαναπαντρεύτηκαν µε τα παιδιά από τον πρώτο
γάµο τους (Furstenberg, 1988· Wallerstein & Blakeslee, 1989). Τα προκαταρκτικά
αποτελέσµατα του Furstenberg (1988) έδειξαν, ότι οι πατέρες που ξαναπαντρεύτηκαν είχαν
την τάση να χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά από τον πρώτο τους γάµο, ειδικά αν η
πρώην σύζυγος δεν είχε ξαναπαντρευτεί. Ωστόσο, κάποιοι πατέρες έδειξαν καλύτερη
ικανότητα φροντίδας και επαφής όταν βοηθήθηκαν από µια νέα σύντροφο. Οι επαφές µεταξύ
διαζευγµένων πατέρων και γιων, αναδείχθηκε ότι είναι πιο κοντινές από ό,τι µεταξύ αυτών µε
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τις κόρες τους (Hetherington et al., 1982). Ο νέος γάµος του πατέρα, ωστόσο, µπορεί να
αποδυναµώσει τη σχέση πατέρα – γιου σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι τη σχέση πατέρα –
κόρης. Ο Wallerstein επίσης, έδειξε ότι πολλοί νέοι άνδρες, των οποίων οι γονείς είχαν
χωρίσει, δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις, ενώ τα κορίτσια µπορεί να είχαν πρόωρες
σεξουαλικές σχέσεις (Wallerstein, 1991). Συνολικά τα ευρήµατα αυτής της έρευνας έδειξαν
τη σηµασία του πατέρα στην εφηβική ανάπτυξη µετά το διαζύγιο και ότι οι διαδικασίες που
εµπλέκονται µπορεί να διαφέρουν ανάλογα και µε το φύλο.
Σε πρόσφατη έρευνα αναπτύχθηκε ένα µοντέλο, το οποίο υποστηρίξε ότι όσο
µεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες για τον νέο γάµο, τόσο από την πλευρά του γονέα όσο και
από την πλευρά του παιδιού, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κλονισµός των οικογενειακών
ισορροπιών σε περίπτωση «αποτυχίας» – λήξης του. Ειδικότερα οι ερευνητές βρήκαν, ότι η
απώλεια της ευηµερίας των παιδιών από το διαζύγιο των γονιών τους είναι µικρότερη σε
σχέση µε την απώλεια που επιφέρει η λήξη ενός δεύτερου γονεϊκού γάµου που συνοδεύεται
από υψηλές προσδοκίες (Chiappori & Weiss, 2006).
Γενικότερα η αλλαγή της δοµής της οικογένειας απαιτεί χρόνο προκειµένου να
προσαρµοστούν όλοι οι εµπλεκόµενοι, σωστή καθοδήγηση και ρεαλιστικές προσδοκίες. Η
ανοιχτή επικοινωνία, ο σεβασµός, η θετική στάση, η αγάπη και η υποµονή είναι
απαραίτητα συστατικά προκειµένου η «νέα» οικογένεια να έχει θετική επίδραση στα µέλη
της και κυρίως στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της φάσης της προσαρµογής οι ενήλικες θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ηλικία, αλλά και το φύλο των παιδιών, καθώς βάση αυτών
διαφοροποιούνται οι ανάγκες και οι συµπεριφορές τους.
4.4.2. Ο χρόνος από τη λήξη του γάµου
Υποστηρίζεται ότι, αν και υπάρχουν συχνά αρνητικές επιπτώσεις αµέσως µετά το
διαζύγιο, τα παιδιά προσαρµόζονται σταδιακά στη «λήξη» της οικογένειας (Amato, 1987).
Για παράδειγµα ο Amato (1987), διαπίστωσε την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της περιόδου µετά
τη διάλυση του γάµου και της ευηµερίας των παιδιών. Πράγµατι, όταν ερωτήθηκαν χρόνια
µετά το διαζύγιο, τα περισσότερα παιδιά είπαν ότι είχαν αποδεχθεί την κατάσταση και είχαν
προσαρµοστεί αρκετά καλά.
Επίσης διαπιστώθηκε σε έρευνα, ότι παιδιά εφτά έως έντεκα ετών, των οποίων οι
γονείς καθυστέρησαν να πάρουν διαζύγιο, τείνουν να εκδηλώσουν περισσότερα προβλήµατα
συµπεριφοράς και σχολικές δυσκολίες σε σχέση µε τα παιδιά των οποίων οι γονείς µένουν
µαζί. Αυτό φανερώνει, ότι το τραύµα του διαζυγίου κάνει την εµφάνιση του στα παιδιά πριν
τη λύση του γάµου, από την στιγµή που οι γονείς συνειδητοποιούν ότι έκαναν «λάθος»
επιλογή συντρόφου (Martin, 2007).
Επιπλέον οι Walsh και Stolberg (1989, όπως αναφέρεται στο Buehler et al., 1994)
διαπίστωσαν, ότι η περίοδος µετά το χωρισµό συσχετίστηκε σηµαντικά µε την προσαρµογή
του παιδιού (πεποιθήσεις για το διαζύγιο, συµπεριφορική προσαρµογή που περιγράφεται από
τους γονείς, αναφορά από τα παιδιά συναισθηµατικής προσαρµογής). Βρέθηκε, ότι η
έκφραση εχθρότητας µεταξύ των συζύγων προκαλούσε µεγαλύτερη οργή µεταξύ των
παιδιών, των οποίων οι γονείς είχαν πρόσφατα χωρίσει και λιγότερο θυµό, όταν ο χωρισµός
ήταν παλαιότερος. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι στην περίπτωση του πρόσφατου χωρισµού ένας
µεγάλος αριθµός των αρνητικών γεγονότων, ήταν συνδεδεµένος σε µικρότερο αριθµό µε
λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε το διαζύγιο, ενώ στην περίπτωση των χωρισµών, που
σηµειώθηκαν στο πιο µακρινό παρελθόν, ήταν συνδεδεµένος µε µεγαλύτερο αριθµό
παρερµηνειών.
Μια µελέτη του Wallerstein (1991, όπως αναφέρεται στο Cherlin, 2006), που
αναφέρεται σε παιδιά τα οποία είχαν βιώσει πριν έξι χρόνια το γονεϊκό διαζύγιο αποκάλυψε,
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ότι ακόµα και µετά από όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, τα παιδιά αυτά έτειναν να
αισθάνονται µόνα, δυστυχισµένα, ανήσυχα και ανασφαλή.
Κάθε χρόνο, σύµφωνα µε την Palmer (2001), περίπου ένα εκατοµµύριο παιδιά
βιώνουν ένα γονεϊκό διαζύγιο. Το διαζύγιο είναι οδυνηρό για τα παιδιά, αλλά τα περισσότερα
από αυτά καταφέρνουν να προσαρµοστούν σε αυτή την οικογενειακή αλλαγή µέσα σε δύο
χρόνια. Το διαζύγιο θεωρείται ως µια δύσκολη εµπειρία, της οποίας τα τραύµατα
µετριάζονται µε το πέρασµα του χρόνου.
Σε µια διαχρονική µελέτη 1.300 περίπου οικογενειών, η οποία διήρκησε πάνω από
δύο δεκαετίες, οι Hetherington και Kelly (2002, όπως αναφέρεται στο Brown, 2008)
διαπίστωσαν, ότι τα παιδιά διαζευγµένων γονέων τα δυο πρώτα χρόνια σηµείωσαν µικρότερη
προσαρµογή σε σχέση µε τα άλλα παιδιά. Όµως, δύο χρόνια µετά το διαζύγιο, το 80% των
παιδιών δεν διέφεραν σηµαντικά, σε ότι αφορά την προσαρµογή, σε σύγκριση µε τα παιδιά
των ανέπαφων οικογενειών.
Οι σχετικές έρευνες έδειξαν, ότι γενικά πολλά παιδιά προσαρµόζονται στη νέα
κατάσταση, που διαµορφώνεται µετά το χωρισµό των γονέων τους και οι έντονες
συναισθηµατικές αντιδράσεις µειώνονται σε διάστηµα δύο ετών µετά το διαζύγιο
(Χατζηχρήστου, 1999). Ειδικότερα, σε µία από τις σηµαντικότερες διαχρονικές έρευνες µε
δείγµα 1.400 οικογενειών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, οι Hetherington
και Kelly (2002, όπως αναφέρεται στο Μπρούµου, 2010) αναφέρουν, ότι τα παιδιά δύο
χρόνια µετά το διαζύγιο αρχίζουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες, ενώ κάποια αναπτυξιακά
προβλήµατα που σχετίζονται µε το διαζύγιο στην πραγµατικότητα προϋπήρχαν. Επίσης, στο
διάστηµα αυτό οι γονείς αρχίζουν και πάλι να χρησιµοποιούν τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ
τα παιδιά φαίνεται να επιθυµούν την επικοινωνία και µε τους δύο γονείς. Στην ίδια έρευνα
φαίνεται, ότι έξι χρόνια µετά το διαζύγιο η προσαρµογή των παιδιών είναι καλή, υπό την
προϋπόθεση ότι τους παρέχεται στήριξη και φροντίδα. Η έρευνα κατά το διάστηµα αυτό
δείχνει, επίσης, ότι τα παιδιά εκτός από αγάπη χρειάζονται µια σταθερή στάση αντιµετώπισης
από τους γονείς τους, ενώ η συνεργασία µεταξύ των γονέων διευκολύνει όχι µόνο το δικό
τους ρόλο, αλλά και την προσαρµογή των παιδιών. Στο διάστηµα των είκοσι χρόνων µετά το
διαζύγιο οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες έχουν προσαρµοστεί ικανοποιητικά στο νέο
τρόπο ζωής και η πλειοψηφία, τόσο των γονέων, όσο και των παιδιών, αντιµετωπίζει µε
επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις της ζωής. Το συµπέρασµα από τη διαχρονική αυτή έρευνα
είναι, ότι τελικά η διαδικασία προσαρµογής στο διαζύγιο είναι µια δυναµική πορεία, η
έκβαση της οποίας εξαρτάται από τις επιλογές που κάθε άνθρωπος θα επιλέξει να κάνει κατά
τη διάρκεια της πορείας αυτής.
Από τη µελέτη των Hetherington, Cox και Cox (1979, όπως αναφέρεται στο Rivest &
Solomon, 1988) προκύπτει, ότι τους πρώτους µήνες αµέσως µετά το διαζύγιο οι σχέσεις των
γονέων είναι συγκρουσιακές, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις για την προσαρµογή και
την ανάπτυξη του παιδιού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου µετά το διαζύγιο, οι γονείς
χαρακτηρίζονται από έντονα συναισθήµατα θλίψης, άγχους, θυµού και ανεπάρκειας,
κατάσταση µε την οποία έρχονται αντιµέτωπα τα παιδιά και η οποία τους δηµιουργεί έντονη
ψυχική ένταση. Κατά το δεύτερο χρόνο µετά το διαζύγιο, οι περισσότεροι γονείς αποκτούν
µεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους και οι γονεϊκές πρακτικές βελτιώνονται, µε αποτέλεσµα να
βελτιώνεται και η προσαρµογή του παιδιού. Εποµένως, αυτό που επηρεάζει την προσαρµογή
των µελών µετά από ένα διαζύγιο δεν είναι τόσο το χρονικό διάστηµα αυτό κάθε αυτό, όσο
τα συναισθήµατα εχθρότητας και οι συγκρούσεις µεταξύ των πρώην συζύγων, τα οποία είναι
εντονότερα αµέσως µετά τη λύση του γάµου.
Συνοψίζοντας τα ευρήµατα των διαχρονικών ερευνών εξάγεται το συµπέρασµα, ότι
ένα διαζύγιο επιφέρει κρίση για ολόκληρη την οικογένεια. Ωστόσο, τα προβλήµατα των
παιδιών µειώνονται µε το πέρασµα του χρόνου και βελτιώνεται η λειτουργικότητα τους εάν
και εφόσον οι γονείς έχουν ένα καλό επίπεδο προσαρµογής και συνεργασίας.
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4.4.3. Συγκρούσεις γονέων
Σήµερα, αντιµετωπίζοντας τις ποικίλες και πολλές αλλαγές στο πεδίο της οικογένειας,
προκύπτει η ανάγκη για µια πολυεπίπεδη προσέγγιση και κατανόηση της οικογένειας. Με µια
πολυεπίπεδη/συστηµική προσέγγιση της οικογένειας, του διαζυγίου, των θεµάτων που
προκύπτουν από αυτό, όπως είναι αυτά της επισκεψιµότητας και η επιµέλεια των παιδιών,
γίνεται κατανοητό, ότι οι δυσεπίλυτες γονεϊκές συγκρούσεις σε ότι αφορά τα παιδιά
τακαθιστά ευάλωτα σε µια ποικιλία δυσκολιών και δυσχεραίνει την ανατροφή τους.
Ένας σηµαντικός στόχος για την επιτυχή ανατροφή των παιδιών µετά το διαζύγιο
είναι να αποκατασταθούν περισσότερο οι σχέσεις µεταξύ των γονέων. Αυτά τα οποία
προσδιορίστηκε, ότι συντελούν στην ανατροφή των παιδιών είναι (Jones, 1995: 96-97):
•
•
•

τόσο η µητέρα, όσο και ο πατέρας να έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν το γονεϊκό
ρόλο,
οι δύο πρώην σύζυγοι να έχουν διασταυρούµενες αντιλήψεις για την υψηλή ποιότητα
της γονεϊκής απόδοσης του ρόλου του άλλου, και
το ζευγάρι να έχει επιτύχει υψηλό βαθµό επίλυσης της δια-συζυγικής σύγκρουσης.

Το έργο της Robinson (1993: 67), που εξετάζει την οικογένεια µετά το διαζύγιο από
τη σκοπιά των συστηµάτων, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι τα οικογενειακά συστήµατα µπορούν
και χωρίζουν, αλλά ότι τα συστήµατα της οικογένειας δεν µπορούν να διαλυθούν. Ωστόσο,
αυτά συχνά αντιµετωπίζουν σηµαντικές παθογένειες και εµφανίζουν συµπτώµατα κυρίως
εξαιτίας διαφόρων µορφών γονεϊκών συγκρούσεων.
4.4.3.1. Μορφές, επίπεδα και διαστάσεις των γονεϊκών συγκρούσεων διαζευγµένων
γονέων
Ο Kressel και οι συνεργάτες του (1980), ανέλυσαν τέσσερις τύπουςγονεϊκών
συγκρούσεων σε διαζευγµένα ζευγάρια: το µπερδεµένο µοντέλο, το «αυτιστικό» µοντέλο, της
άµεσης σύγκρουσης και το µοντέλο των συγκρούσεων που συνοδεύεται από αποχώρηση.Η
κατάταξη αυτή βασίζεται σε τρεις αλληλένδετες διαστάσεις: το βαθµό αµφιθυµίας σχετικά µε
τη σχέση, τη µορφή της επικοινωνίας και το βαθµό προβολής της σύγκρουσης.
•

•
•
•

Σε ότι αφορά το µπερδεµένο µοντέλο χαρακτηρίζεται, από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα
συγκρούσεων, άµεσες και συχνές συγκρούσεις στην επικοινωνία και έντονη
αµφιθυµία σχετικά µε την απόφαση του διαζυγίου.
Το «αυτιστικό» µοντέλο χαρακτηρίζεται, από την απουσία φανερών συγκρούσεων και
συγκρούσεων στην επικοινωνία.
Το µοντέλο της άµεσης σύγκρουσης χαρακτηρίζεται, από σχετικά υψηλά επίπεδα
φανερής σύγκρουσης και συχνή ευθεία επικοινωνία.
Το µοντέλο σύγκρουσης που συνοδεύεται από απόσυρση χαρακτηρίζεται, από χαµηλό
επίπεδο αµφιθυµίας και χαµηλά επίπεδα άµεσης επικοινωνίας.

Αυτά τα αδιέξοδα δηµιουργούνται σε τρία επίπεδα: το εξωτερικό επίπεδο, το
διαδραστικό και το ενδοψυχικό ή εσωτερικό.
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, η σύγκρουση µπορεί να τροφοδοτηθεί από άλλους
σηµαίνοντες ανθρώπους (µέλη της εκτεταµένης οικογένειας, νέους συντρόφους, κ.ά.), που
έχουν σχηµατίσει µια συµµαχία µε το έναν γονέα.
Σε ό,τι αφορά το διαδραστικό επίπεδο, η σύγκρουση µπορεί να είναι η συνέχιση της
εκατέρωθεν σχέσης ή το αποτέλεσµα ενός τραυµατικού ή αµφιθυµικού χωρισµού.
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Στο ενδοψυχικό επίπεδο, οι συγκρούσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
διαχείριση ανυπόφορων συναισθηµάτων του διαζυγίου (π.χ. ταπείνωση, θλίψη, απόγνωση,
ενοχή, κ.ά.) σε ψυχολογικά ασταθείς γονείς (Johnston & Campbell, 1988: 12).
Σύµφωνα µε έναν άλλο διαχωρισµός των επιπέδων της σύγκρουσης, που κυµαίνεται
από ελάχιστη έως σοβαρή, το καθένα περιλαµβάνει µια σειρά χαρακτηριστικών και
συµπεριφορών (Garrity & Baris, 1994):
1. Ελάχιστη σύγκρουση
• Οι γονεϊκές αρµοδιότητες ασκούνται από κοινού.
• Οι γονείς είναι σε θέση να διαχωρίσουν τις δικές τους ανάγκες από εκείνες των
παιδιών.
• Μπορούν να αναγνωρίσουν τη σηµασία του ρόλου του άλλου γονέα.
• Και ο άλλος γονέας έχει την ευθύνη των παιδιών.
• Οι συγκρούσεις µεταξύ των ενηλίκων περιλαµβάνει λίγες µόνο εκφάνσεις του
θυµού.
• Τα αρνητικά συναισθήµατα γρήγορα γίνονται διαχειρίσιµα.
2. Ελαφριά σύγκρουση
• Οι γονείς επιπλήττουν τον άλλο γονέα παρουσία του παιδιού.
• Οι γονείς εκφράζουν επιχειρήµατα µπροστά στο παιδί.
• Οι γονείς συζητούν µε το παιδί διάφορες πτυχές της ζωής του άλλου γονέα.
• Μερικές φορές ο γονέας επιχειρεί να πάρει το παιδί µε το µέρος του.
3. Μέτρια σύγκρουση
• Αλληλοκατηγορίες, αλλά δεν συνοδεύονται από σωµατική κακοποίηση ή
απειλή.
• Κραυγές.
• Δυσφήµηση του άλλου γονέα.
• Απειλές για τον περιορισµό των επισκέψεων του άλλου γονέα.
• Απειλές της ποινικής δίωξης.
• Συνεχιζόµενες προσπάθειες προσέγγισης του παιδιού προκειµένου να ταχθεί
µε το µέρος του ενός γονέα για επιµέρους ζητήµατα.
4. Αρκετά σοβαρές συγκρούσεις
• Το παιδί δεν βρίσκεται το ίδιο σε κίνδυνο, αλλά οι γονείς θέτουν ο ένας τον
άλλον σε κίνδυνο.
• Απειλές βίας.
• Κλείσιµο πόρτας και εκτόξευση αντικειµένων.
• Απειλές σωµατικής κακοποίησης ή απαγωγής.
• Συνεχείς διαφορές.
• Σύνδροµο αποξένωσης.
• Έκθεση του παιδιού σε συναισθηµατικό κίνδυνο.
5. Σοβαρές συγκρούσεις
• Σωµατική ή σεξουαλική κακοποίηση.
• Συγκρούσεις υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
• Σοβαρή ψυχοπαθολογία.
Παράλληλα ο Johnston (1994) εξήγησε, ότι σε ένα διαζύγιο η σύγκρουση έχει τρεις
διαστάσεις: το πεδίο, την τακτική και τη στάση.Το µέγεθος του πεδίου είναι οι διαφωνίες
σχετικά µε ζητήµατα προς επίλυση, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής στήριξης, του
ποσοστού της ιδιοκτησίας, της επιµέλειας των παιδιών και της επισκεψιµότητας.Το µέγεθος
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της τακτικής αφορά στο πως τα διαζευγµένα ζευγάρια προσπαθούν να επιλύσουν άτυπα τις
διαφωνίες τους (π.χ. αποφυγή, λεκτική επιθετικότητα, σωµατική επιθετικότητα, κ.ά.).
Μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο επιλύονται οι διαφορές, οπότε συνήθως
εµπλέκονται διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δικηγόρων. Σε επίπεδο στάσης, αφορά το βαθµό
των αρνητικών συναισθηµάτων και του τρόπου έκφρασης τους (έµµεσα ή άµεσα). Η διάρκεια
και η ανάπτυξη της κάθε µορφής σύγκρουσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της (αν είναι
φυσιολογική ή παθολογική).Για παράδειγµα, τα υψηλά επίπεδα της σύγκρουσης
παρατηρούνται στα περισσότερα διαζύγια κατά την διάρκεια του χωρισµού, κατά την
υποβολή της αίτησης διαζυγίου και µέχρι την τελική απόφαση.Οι µακροπρόθεσµες
ανεπίλυτες συγκρούσεις θεωρούνται συµπτώµατα της προϋπάρχουσας προσωπικής και
οικογενειακής δυσλειτουργίας.
4.4.3.2. Παράγοντες που ενισχύουν τις γονεϊκές συγκρούσεις
4.4.3.2.1. Δυσκολία αποστασιοποίησης από τον συζυγικό ρόλο
Οι Madden Derdich, Leonard και Christopher (1999), σχεδίασαν µια µελέτη για να
καθοριστεί, εάν τα υψηλά επίπεδα γονεϊκής σύγκρουσης θα µπορούσαν να αποδοθούν στη
δυσκολία των διαζευγµένων ζευγαριών να αποστασιοποιηθούν από τον πρώην συζυγικό τους
ρόλο και ταυτόχρονα να ασκήσουν αποτελεσµατικά τον γονεϊκό τους ρόλο. Στο πλαίσιο της
µελέτης έγινε φανερό, ότι η αποτυχία τους να καθορίσουν σαφή όρια ως προς το ότι ο πρώην
σύντροφος δεν είναι σύζυγος αλλά συν-φροντιστής, φάνηκε να αποτελεί µια σηµαντική πηγή
συγκρούσεων µετά το διαζύγιο. Οι συγγραφείς, χρησιµοποιώντας ένα τυχαίο δείγµα εκατόν
ογδόντα πρόσφατα διαζευγµένων ζευγαριών, βρήκαν ότι τα πρώην ζευγάρια που είχαν
δηλώσει ότι τα όρια της σχέσης τους ήταν διφορούµενα, αυτά αντιµετώπιζαν και πιο έντονες
συγκρούσεις. Σύµφωνα µε τις απόψεις των µητέρων οι παράγοντες ασάφειας των ορίων µετά
το διαζύγιο σχετίζονταν µε θέµατα συναισθηµατικής έντασης (π.χ. αγάπη ή µίσος, κ.ά.)
καθώς και µε µεταβλητές που σχετίζονταν µε την εξουσία και τον έλεγχο (π.χ. οικονοµικοί
περιορισµοί, κ.ά.). Για τους πατέρες, όµως, δείκτης ήταν µόνο ο βαθµός της συναισθηµατικής
έντασης σε σχέση µε την πρώην σύζυγο.
4.4.3.2.2. Τραυµατικές εµπειρίες µεταξύ των συζύγων
Οι αλληλεπιδράσεις µέσα στις οικογένειες συχνά επικαλούνται προηγούµενα
τραύµατα και προηγούµενες αναµνήσεις. Συχνά υπάρχουν ιστορίες βίας, συναισθηµατικών
συγκρούσεων, προδοσίας, κ.ά. (Galatzer-Levy & Kraus, 1999). Αυτό πολλές φορές οδηγεί
τον έναν ή και τους δυο γονείς να µην µπορούν να διαχωρίσουν τις ανάγκες του παιδιού τους
από τις δικές τους ανάγκες και να παρεµποδίζουν την ανάπτυξη µιας θετικής σχέσης µε τον
άλλο γονέα (Johnston, 1994). Οι συγκρούσεις αυτές, µάλιστα, µπορεί να ενισχυθούν είτε από
την ύπαρξη ενός νέου συντρόφου, είτε από τις οικογένειες προέλευσης οι οποίες συχνά
τροφοδοτούν συναισθήµατα προδοσίας. Επιπλέον, το φύλο ασκεί ισχυρή επίδραση στις
γονεϊκές συγκρούσεις, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες συνήθως εµπίπτουν σε στερεότυπες
θέσεις σε σχέση µε τα γονεϊκά τους δικαιώµατα (Lebow, 2003).
4.4.3.2.3. Σύναψη νέας οικογένειας
Η σύναψη ενός δεύτερου γάµου και δεύτερης οικογένειας ευνοεί τις γονεϊκές
συγκρούσεις. Στους σύγχρονους δυτικούς πολιτισµούς τα πρότυπα του γάµου, του διαζυγίου,
του νέου γάµου και του νέου διαζυγίου συχνά θεωρούνται, ως έκφραση του υποκείµενου
φύλου και ως µεγιστοποιηµένες στρατηγικές της καλής υγείας / της καλής φυσικής και
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συναισθηµατικής κατάστασης, κάτι το οποίο αποτελεί αντικείµενο µελέτης της σύγχρονης
έρευνας (Buckle et al., 1996). Ειδικότερα µελετώντας τις διαφορές µεταξύ ανδρών και
γυναικών, σε ότι αφορά την σχέση µεταξύ ηλικίας και των προτύπων γάµου και διαζυγίου,
βρέθηκε ότι σχεδόν σε όλες τις ηλικίες οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να κινήσουν διαδικασίες
γάµου και διαζυγίου σε σχέση µε τους άνδρες. Ωστόσο, µετά από ένα διαζύγιο οι γυναίκες
είναι λιγότερο πιθανόν να ξαναπαντρευτούν σε σχέση µε τους άνδρες. Η παρουσία των
παιδιών από προηγούµενο γάµο, φαίνεται ότι µειώνει την πιθανότητα ενός νέου γάµου από
την πλευρά των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. Παλαιότερα οι παντρεµένοι άνδρες χωρίς
παιδιά έτειναν να ξαναπαντρευτούν γυναίκες που δεν είχαν παντρευτεί, ενώ το αντίθετο ίσχυε
για τους διαζευγµένους άνδρες µε παιδιά. Ωστόσο, στην παρούσα µελέτη για το γάµο ως
αναπαραγωγική σύµβαση, η απουσία των παιδιών δεν είναι µόνο ευνοϊκός παράγοντας για το
διαζύγιο και για τη σύναψη ενός νέου γάµου, αλλά φάνηκε να αυξάνει την πιθανότητα ενός
δεύτερου διαζυγίου.
Ωστόσο σήµερα το καθοριστικό χαρακτηριστικό των οικογενειών από δεύτερο γάµο
είναι η παρουσία παιδιών από τον πρώτο γάµο (Coleman, Ganong & Fine, 2000· Ganong &
Coleman, 1988). Συνεπώς ένα βασικό χαρακτηριστικό της «δεύτερης» οικογένειας, σε
σύγκριση µε τις βιολογικές µη διαζευγµένες οικογένειες, είναι ο ρόλος των δεύτερων
συζύγων (Ganong & Coleman, 1988). Οι σύντροφοι από το δεύτερο γάµο συχνά επωµίζονται
το ρόλο του φροντιστή και τις οικονοµικές ευθύνες που δεν αναλαµβάνει ο βιολογικός
γονέας, γεγονός που, συνήθως, αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης και επανακαθορισµού
(Walsh, 1992). Επιπλέον, οι ρόλοι των δεύτερων συντρόφων είναι πιο διφορούµενοι και η
ευκαιρία για σύγκρουση είναι µεγαλύτερη (Furstenberg & Cherlin, 1991). Επιπλέον, σε αυτές
τις περιπτώσεις οι σύντροφοι καλούνται να ορίσουν ή να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις µε
τους πρώην συζύγους και τα πεθερικά (Golish, 2003· Walsh, 1992). Στην πραγµατικότητα, ο
πρώην σύζυγος συχνά παίζει έναν εξέχοντα ρόλο στη δυναµική της νέας οικογένειας (Golish,
2003), η οποία µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της σχέσης του πρώην ζευγαριού, ιδίως
κατά τα πρώτα χρόνια µετά το χωρισµό τους. Σε αντίθεση µε τα µέλη της πυρηνικής µη
διαζευγµένης οικογένειες, τα µέλη της οικογένειες από δεύτερο γάµο δεν έχουν κοινό
οικογενειακό ιστορικό ή σύστηµα συγγένειας (Ganong & Coleman, 1988). Υποστηρίζεται,
ότι οι πιο σύνθετες οικογένειες έχουν χαµηλότερα επίπεδα οικογενειακής ποιότητας και
σταθερότητας και αυξηµένα επίπεδα σύγκρουσης σε σχέση µε τις οικογένειες που έχει
πεθάνει ο ένας γονέας (Clingempeel, 1981). Τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν αυτές οι
οικογένειες διαφέρουν ανάλογα µε το εάν πρόκειται τα παιδιά να µείνουν µε το νέο σύντροφο
και µε το εαν θα επεκταθεί ή θα συρρικνωθεί το νοικοκυριό (Furstenberg & Cherlin, 1991),
αφού σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά µπορεί να επισκέπτονται ή να µείνουν ή ακόµα και
να εγκαταλείψουν το γονέα που σύναψε έναν νέο γάµο. Ωστόσο αυτή η αλλαγή µπορεί να
είναι εποχιακή. Συχνά σε αυτές τις οικογένειες η επιµέλεια ανήκει και στους δυο γονείς, µε
αποτέλεσµα αυτό να επηρεάζει την κανονικότητα των ρουτινών της οικογένειας, του χρόνου
τους και την ανάπτυξη των οικογενειακών τελετουργιών. Επίσης, η ύπαρξη παιδιών από τους
πρώτους και δεύτερους γάµους µπορεί να επηρεάσει την ταυτότητα της οικογένειας (Walsh,
1992). Ωστόσο η έρευνα δείχνει, ότι η παρουσία παιδιών από τον πρώτο γάµο δεν επηρεάζει
την ποιότητα και την σταθερότητα του δεύτερου γάµου (Ganong & Coleman, 1988). Επίσης,
οι οικογένειες που συνάπτουν δεύτερο γάµο (Braithwaite et al., 2001) και οι οποίες έχουν
µεγαλύτερα παιδιά (εφήβους) διαφέρουν από εκείνες µε µικρά παιδιά (προσχολικής ηλικίας).
4.4.3.2.4. Κοινωνικές κατασκευές σχετικά µε τους ρόλους και τις νέες µορφές
οικογενειών
Εποµένως, στη σύγχρονη εποχή προέκυψαν νέες µορφές οικογένειας, στις οποίες
εµπλέκονται νέα άτοµα, οι νέοι σύντροφοι. Οι νέοι σύντροφοι αποτέλεσαν αντικείµενο µιας
103

µελέτης παρατήρησης (Hughes, 1991: 35-46) πέντε οικογενειών για µια δωδεκάµηνη περίοδο
από το 1985-1986. Το αναλυτικό πλαίσιο της έρευνας ήταν η ανάπτυξη των θεωριών για το
ρόλο του µύθου των οικογενειών από δεύτερο γάµο, από την άποψης της διαχείρισης, των
στρατηγικών και της λήψης αποφάσεων των δυο φύλων. Η έρευνα προσέγγισε όχι µόνο την
µυθολογία, σε ότι αφορά τη θεώρηση της «κακής» µητριάς / του «κακού» πατριού, αλλά
επιδίωξε να συνδέσει τους µύθους µε τις έννοιες της µητρότητας, της φροντίδας και της
αµοιβαιότητας στις οικογενειακές σχέσεις. Οι µύθοι γύρω από την «κακή» µητριά, που
αναδείχθηκαν τόσο από την έρευνα, όσο και από τη βιβλιογραφία, αποτέλεσαν ακριβώς
αντίθετες «εικόνες» από αυτή της καλής µητρότητας, της αµοιβαιότητας και τις
συνεπακόλουθες προσδοκίες και την ιδεολογία σε ότι αφορά την παροχή και τη φύση της.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας κεντρικός άξονας ήταν, ότι όποια και αν είναι η αλήθεια της
δήλωσης του συµµετέχοντα, γίνεται αντιληπτή ως αλήθεια. Η προοπτική αυτή, η πίστη στο
µύθο, είναι αυτή που τονίζεται στην παρούσα εργασία και φανερώνει, ότι τέτοιες πεποιθήσεις
επηρεάζουν τις δράσεις των µελών των οικογενειών και συµβάλλουν στη διαµόρφωση των
σχέσεων τους στο παρόν και το µέλλον. Οι κατηγορίες στις οποίες τα δεδοµένα
οµαδοποιήθηκαν, κάτω από την ευρύτερη θεµατική κατηγορία της «φροντίδας», σε γενικές
γραµµές ήταν: πειθαρχία και µη πειθαρχία, ο ρόλος της µητριάς στη λήψη αποφάσεων, η
σχέση τους µε το βιολογικό γονέα, ο πραγµατικός ρόλος τους, ο ρόλος τους στις συµφωνίες
πρόσβασης και οι αντιλήψεις για το ρόλο τους στην ανατροφή των παιδιών. Από τα ευρήµατα
της µελέτης, µέσα από τις αφηγήσεις των συµµετεχόντων φαίνεται, ότι αποδίδεται µια ισχυρή
τάση στους νέους συντρόφους και ιδιαίτερα στις νέες συντρόφους, για αρνητικές δηµόσιες
εκδηλώσεις σε ότι αφορά την φροντίδα των παιδιών από προηγούµενους γάµους των
συντρόφων τους, οι οποίες τροφοδοτούν πολυεπίπεδες συγκρούσεις.
4.4.3.2.5. Πατρική οικονοµική στήριξη
Αν και τα πράγµατα φαίνεται να αλλάζουν σιγά-σιγά (Meyer & Garasky, 1993), η
συντριπτική πλειοψηφία των πατέρων δεν θα αναλάβουν την επιµέλεια των παιδιών τους.
Έχει επισηµανθεί (Stewart, 1999), ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρόλος του πατέρα διαθέτει
µια σειρά από περιορισµούς, που παρεµποδίζουν σε µεγάλο βαθµό την «κανονική» σχέση
γονέα – παιδιού, καθώς υπάρχει ένας περιορισµός στις επαφές, µε αποτέλεσµα να µπορεί να
αποδώσει το παιδί πολλά και σηµαντικά νοήµατα σε αυτό το γεγονός. Οι πατέρες βιώνουν
ένα βαρύ συναισθηµατικό φορτίο για το διαζύγιο τόσο από τις πιέσεις, που απορρέουν από
της λήξη της σχέσης, όσο και από τη σύγκρουση – σύγχυση σχετικά µε τον πατρικό ρόλο
µετά την λήξη του γάµου (Umberson& Williams, 1993). Γενικά οι διαζευγµένοι πατέρες
αντιµετωπίζουν συνήθως µεγάλες και σηµαντικές δυσκολίες στην αποτελεσµατικότητά τους
ως γονείς, µε κύριο αίτιο προβληµάτων και σύγκρουσης να είναι η οικονοµική στήριξη των
παιδιών. Ειδικότερα τα στοιχεία δείχνουν, ότι πολλοί πατέρες δεν υποστηρίζουν οικονοµικά
τα παιδιά τους (Peterson & Nord, 1990). Ωστόσο µερικά ενδιαφέροντα πρόσφατα στοιχεία
έδειξαν, ότι η εθελοντική οικονοµική υποστήριξη των παιδιών τους µπορεί να είναι ένα µέσο
για την επίδειξη ενδιαφέροντος, αγάπης και ανησυχίας από την πλευρά των πατέρων (Argys,
Peters, Brooks-Gunn&Smith, 1998). Η καταβολή της διατροφής τις περισσότερες φορές
προκαλεί σύγκρουση, που συνήθως επιχειρείται να επιλυθεί µε την µεσολάβηση του νόµου, ο
οποίος συνήθως καθιστά τους πατέρες υπεύθυνους για την ικανοποίηση των οικονοµικών
ευθυνών των παιδιών και ταυτόχρονα τους ορίζει ένα προαιρετικό πρόγραµµα επαφής µε τα
παιδιά τους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, αυτά δεν τηρούνται εις βάρος των παιδιών
(Simpson, 1998: 112). Για πολλές µητέρες η µη ικανοποίηση αυτών αποτελεί έκφραση της
ιδιοτέλειάς τους, της µη κατανόησης ή ακόµα και έµµεσου ελέγχου του νοικοκυριού τους.
Όµως οι πατέρες υποστηρίζουν µια διαφορετική άποψη, καθώς αναφέρεται ότι πάνω από το
30% των πατέρων δεν καταβάλλουν το συµφωνηθέν ποσό, επικαλούµενοι έναν αριθµό
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παραγόντων για τη µη καταβολή (π.χ. ότι έφτιαξαν έναν νέο νοικοκυριό, ότι έχουν και
δεύτερη οικογένεια, κ.ά.) (Simpson, 1998). Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι πρώην
σύζυγοι και γονείς είναι απρόθυµοι να προσδιορίσουν τα θέµατα της διατροφής, καθώς και
της επαφής των παιδιών µε τον άλλον γονέα. Αυτές οι συγκρούσεις, όπως είναι φανερό,
προκαλούνται µε αφορµή τη µη καταβολή της διατροφής, ενώ στην πραγµατικότητα έχουν
µια βαθύτερη λειτουργία που σχετίζεται µε την επαφή γονέων – παιδιών (Simpson, 1998).
Μέσα από αυτές τις συγκρούσεις και την µετατροπή των οικογενειακών σχέσεων έρχεται
στην επιφάνεια η «εργαλειακότητα» αυτών των ανταλλαγών, οι οποίες είναι επισκιασµένες
από τα ηθικά συναισθήµατα της συγγένειας – το µοίρασµα. Εποµένως η ηθική, που βρίσκεται
µέσα στα πρότυπα του µοιράσµατος µεταξύ των µελών, καλείται µετά από ένα διαζύγιο να
επαναπροσδιοριστεί, προκειµένου να τεθούντα νέα όρια της οικογένειας και του νοικοκυριού
(Fortes, 1969). Τα όρια που χωρίζουν την αίσθηση από την λογική, τα συναισθήµατα από
τους οικονοµικούς υπολογισµούς είναι πιο διαπερατά από αυτά που συνήθως πιστεύεται
(Morgan, 1988). Έτσι, ένας πατέρας µπορεί να µη διατηρεί επαφή µε τα παιδιά του, επειδή
πιστεύει ότι είναι οικονοµικά ανεπαρκής ή µια µητέρα να µην επιτρέπει στον πρώην
σύντροφο της να έχει επαφή µε τα παιδιά τους, επειδή δεν καταβάλει τη διατροφή. Με βάση
αυτό φαίνεται, ότι συνήθως τα µέλη µιας οικογένειας αναµένουν µια «αλτρουιστική» στάση
(Fortes, 1969) και µετά από ένα διαζύγιο πολύ συχνά δηµιουργείται ένα κλίµα αναµονής σε
ότι αφορά τη διαπραγµάτευση, ενώ παράλληλα «γεννώνται» νέες υποθέσεις, σύµφωνα µε τις
οποίες η πραγµατικότητα µπορεί να δώσει νέες διαστάσεις / ερµηνείες των στάσεων στο
πλαίσιο της συγγένειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού είναι η ερµηνεία των πατρικών
δώρων.
Ο Mauss (1925, όπως αναφέρεται στο Simpson, 1998) τοποθετεί τα πατρικά δώρα στο
κέντρο των κοινωνικών συναλλαγών. Πολλές φορές µέσα στην σύγχρονη κοινωνία οι
σηµαντικές σχέσεις εκφράζονται µέσω δώρων, τα οποία αποτελούν µια συνολική προσφορά
και συνθέτουν µια συνολική ταυτότητα. Ο τρόπος και οι στρατηγικές δοσίµατος του δώρου
παρέχουν ένα σηµαντικό δείκτη των σχέσεων µεταξύ του δότη και του λήπτη, της αντοχής
της σχέσης τους και της κοινωνικής τους απόστασης. Ο Levis-Strauss (1974: 5, όπως
αναφέρεται στο Simpson, 1998) δίνει µια ερµηνεία για τα δώρα µετά το διαζύγιο που είναι η
εξής:Tα αγαθά δεν είναι οικονοµικά εµπορεύµατα, αλλά οχήµατα και όργανα για αλήθειες
άλλης τάξης: επιρροής, δύναµης, συµπάθειας, status, συναισθήµατος και το παιχνίδι των
ανταλλαγών εγκαθιστά µια σύνθετη ολότητα στους ελιγµούς, συνειδητούς και ασυνείδητους,
για να κερδίσουν ασφάλεια και οχύρωση εναντίων του ρίσκου που πραγµατοποιείται µέσα
στις συµµαχίες και την αντιπαλότητα.
Ο Block (1973, όπως αναφέρεται στο Simpson, 1998) υποστηρίζει, ότι τα δώρα
αποτελούν µη υπολογίσιµες συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν την «µακροπρόθεσµη ηθική»
των σχέσεων συγγένειας. Εδώ προβάλλεται η σηµασία της σηµαντικής χρονικής
καθυστέρησης µεταξύ των συναλλαγών, οι οποίες δεσµεύουν τους ανθρώπους να είναι µαζί
ακόµα και όταν αυτοί είναι έξω από το «σηµείο» του άλλου. Σε µια πιο σύγχρονη προσέγγιση
ο Οffer (1996,. όπως αναφέρεται στο Simpson, 1998) θεωρεί, ότι το δώρο αποτελεί ένα µέρος
του «οικονοµικού βλέµµατος», σαν διάσταση της αγοράς. Αυτό βασίζεται σε µια βραχεία
διαπροσωπική συναλλαγή, καθορισµένη µε όρους αξιών της αγοράς, δηµιουργώντας «ψευτοσχέσεις».
Ειδικότερα, τα πατρικά δώρα µετά από ένα συζυγικό χωρισµό (Belk&Coon, 1993)
κρατάνε τα µέλη της οικογένειας σε επικοινωνία, σε συναισθηµατική επαφή και αποτελούν
ένα µέσο συναισθηµατικής έκφρασης προς τον άλλον. Σε αντίθεση µε τις πολυάριθµες
αφηγήσεις γύρω από τη νοµική και οικονοµική θεώρηση των δώρων ή και τη καταβολή της
διατροφής µετά από ένα διαζύγιο (όπως αναφέρεται στο Simpson, 1998), η ανθρωπολογική
προοπτική επιχείρησε να αναδείξει τις πολιτιστικές υποθέσεις που καθοδηγούν αυτή τη
πράξη. Αυτό απαιτεί εστίαση στο τρόπο που εκφράζοντα οι σχέσεις µετά το διαζύγιο και στις
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εργαλειακές δηλώσεις του αυτοενδιαφέροντος και της κοινωνικής διάστασης µεταξύ των
µελών της επίσηµης οικογένειας προς τους άλλους. Το κρίσιµο σηµείο σε αυτή την θεώρηση
του ρόλου της προσφοράς δώρων είναι, ότι αποτελεί ένα µέσο έκφρασης και συντήρησης των
σχέσεων µε τα µέλη της οικογένειας. Αυτός ο ισχυρισµός δείχνει, ότι το διαζύγιο και η
διαδικασία του διαζυγίου αποτελεί έναν συνειδητό επαναπροσδιορισµό της σχέσης µέσα από
το τρόπο και το περιεχόµενο των συναλλαγών. Όµως αυτός ο επαναπροσδιορισµός,
εστιασµένος στα παιδιά, συχνά δεν είναι συναινετικός, αλλά πολύ συγκρουσιακός. Με βάση
αυτό οι συναλλαγές υποβάλλονται σε µετασχηµατισµούς και συχνά γεννάται η σύγκρουση,
εξαιτίας της διαφορετικής νοηµατοδότησης τους από τους δυο πρώην συντρόφους (Carrier,
1995: 145). Αυτές οι διαφορετικές οπτικές συχνά αποτελούν αντικείµενο διαφωνίας µεταξύ
των πρώην συζύγων. Η διαφωνία για τα πατρικά δώρα συχνά είναι αποτέλεσµα της
ενόχλησης της µητέρας να βλέπει τον πατέρα των παιδιών της ή ακόµα αποτελεί για τις
γυναίκες µια δυναµική εκδήλωση της απουσίας του πατέρα. Τέλος, η θεώρηση του νοήµατος
και οι στρατηγικές των ανταλλαγών είναι ένας δυναµικός δείκτης του πώς επιτυγχάνεται η
κίνηση ενός νέου οικογενειακού δικτύου και νέων ευθυνών. Η οπτική των πατέρων για τα
δώρα και τα χρήµατα προς τα παιδιά τους αποδίδεται σαν µια έκφραση δώρου, το οποίο
αντανακλά µια µορφή συναισθηµατικής επικοινωνίας πατέρα – παιδιού ή ακόµα ένας τρόπος
επεξεργασίας της φυσικής τους σχέσης, ενώ για τις µητέρες έχουν µια πιο πραγµατιστική
διάσταση - αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού και
δεν θα πρέπει να παίρνουν τη µορφή δώρου (Simpson, 1998). Συχνά αυτές οι διαφορετικές
νοηµατοδοτήσεις των πράξεων προκαλούν συγκρούσεις µε σηµαντικές επιπτώσεις στον
γονεϊκό ρόλο.
4.4.3.2.6. Επιπτώσεις των συγκρούσεων στον γονεϊκό ρόλο
Σε έρευνα του ο Lebow (2003), χρησιµοποιώντας την βιοψυχοκοινωνική βάση της
συµπεριφοράς και προσεγγίζοντας την οικογένεια πολυεπίπεδα, παρατήρησε, ότι τα βασικά
στοιχεία των συγκρούσεων βρίσκονται σε πολλά επίπεδα: βιολογικό (π.χ. κατάθλιψη),
ψυχολογικό (π.χ. γνωστική στρέβλωση) και κοινωνικό (π.χ. αδυναµία της εκτεταµένης
οικογένειας στην αντιµετώπιση πιέσεων). Εποµένως, στην παρούσα µελέτη τονίζεται, ότι
είναι σηµαντικό να υπάρχει µια κυκλική αιτιώδης κατανόηση των φαινοµένων και των
συµπεριφορών. Το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο επισηµαίνει ότι σε καταστάσεις γονεϊκών
συγκρούσεων µετά από ένα διαζύγιο εµφανίζονται τα εξής (Hooper, 1993):
• Απόδοση. Η αρνητική στάση διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της
σύγκρουσης µέσα από πολλές αλληλεπιδράσεις. Κάθε γονέας συνήθως βλέπει τις
ενέργειες του άλλου µέσα από ένα αρνητικό «φίλτρο». Οι προβληµατικές ενέργειες,
από την άλλη, πάντα θεωρούνται ως απόδειξη των ελαττωµάτων του και της εχθρικής
του δράσης, ενώ η εποικοδοµητική συµπεριφορά θεωρείται ως ανειλικρινής ή
παροδική.
• Έλλειψη δεξιοτήτων από τους γονείς.Η έλλειψη δεξιοτήτων ανατροφής των παιδιών
είναι συχνά εµφανής σε πολλούς γονείς κατά την διάρκεια αυτών των διαφορών,
γεγονός που συχνά µπορεί να δηµιουργήσει συναισθήµατα ανασφάλειας στους γονείς.
• Προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ των γονέων.Συµβαίνει συχνά µετά από ένα
διαζύγιο η επικοινωνία µεταξύ των γονέων να είναι ανύπαρκτη ή συγκρουσιακή.
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4.4.3.2.7. Ο αντίκτυπός της γονεϊκής σύγκρουσης στα παιδιά
Ο αντίκτυπός της γονεϊκής σύγκρουσης για την προσαρµογή των παιδιών µετά το
διαζύγιο αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής στον τοµέα της έρευνας. Οι συγκρούσεις
µεταξύ των γονέων ασκούν αρνητικές επιδράσεις για την προσαρµογή των παιδιών στην νέα
οικογενειακή κατάσταση. Τα παιδιά αυτά, γνωστά και ως «παιδιά του Αρµαγεδδώνα»,
εµπλέκονται και δοκιµάζονται στις µακροχρόνιες διαµάχες των χωρισµένων γονέων τους και
χρειάζεται να διακρίνονται από τα παιδιά του διαζυγίου. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους υγεία.
Ο Buchanan (1991, όπως αναφέρεται στο Κelly, 1993) διαπίστωσε, ότι η σύγκρουση
µπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίµηση των παιδιών, την προσαρµοστικότητά τους, την
κοινωνική επάρκεια και τη συµπεριφορά τους. Επίσης υποστηρίζει, ότι οι έφηβοι που ζουν
και µε τους δύο γονείς αισθάνονται πιο έντονα τις συνέπειες της µεταξύ των γονέων
σύγκρουσης και έχουν την τάση να αισθάνονται παγιδευµένοι µέσα σε αυτή. Σε µία τέτοιου
είδους περίπτωση τα παιδιά αισθάνονται ότι πρέπει να διαχειριστούν τις σχέσεις µεταξύ των
γονέων τους για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και εξαιτίας αυτού πιθανόν να αισθάνονται
κατάθλιψη και να εκδηλώνουν προβλήµατα συµπεριφοράς.
Σε µια µελέτη σαράντα δύο διαζευγµένων µητέρων µε χαµηλά εισοδήµατα και µε
παιδιά σχολικής ηλικίας, οι Shaw και Emery (1987) βρήκαν µια σύνδεση µεταξύ του
επιπέδου των γονεϊκών συγκρούσεων και των προβληµάτων συµπεριφοράς και εκδηλώσεων
θυµού των παιδιών. Το επίπεδο αυτό µετρήθηκε µε τη χρήση της «κλίµακας πικρίας», που
αποτελείτο από εικοσιπέντε πιθανές πηγές σύγκρουσης µεταξύ των διαζευγµένων γονέων,
συµπεριλαµβανοµένης της επικοινωνίας, της επιµέλειας και του γενικού επιπέδου της
εχθρότητας. Οι συγγραφείς βρήκαν µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της γονεϊκής πικρίας
και της γνωστικής ικανότητας των παιδιών τους.
Ο Johnston και οι συνεργάτες (1985) του εξέτασαν σε βάθος τη φύση των γονεϊκών
συγκρούσεων σε τριάντα εννέα οικογένειες, όπου υπήρχε διαφωνία για το θέµα της
επιµέλειας ή της επαφής µε τα παιδιά. Αξίζει να ειπωθεί ότι αυτό το δείγµα ήταν
µεροληπτικό, διότι το ποσοστό της λεκτικής και σωµατικής επίθεσης ήταν πολύ υψηλότερο
από ό, τι σε ένα µέσο δείγµα διαζευγµένων ζευγαριών. Παρόλα αυτά αποτέλεσε µια ένδειξη
των καταστροφικών συνεπειών της γονεϊκής σύγκρουσης για τα παιδιά. Σύµφωνα µε αυτούς
τους γονείς, τα παιδιά εκτίθονταν σε ένα µεγάλο αριθµό περιστατικών λεκτικής και
σωµατικής βίας χωρίς να εκφράζουν τα συναισθήµατα τους για αυτές τις συγκρούσεις. Οι
ερευνητές διαπίστωσαν, ότι αυτοί οι γονείς χρησιµοποιούσαν τα παιδιά τους ως µάρτυρες
στις συγκρούσεις, ως µέσο για να κατασκοπεύουν τον πρώην σύζυγο ή και ως µέσο για να
µεταφέρουν απειλές ή προσβολές. Μόνο το 5% των γονέων δήλωσε ότι προστάτευε τα παιδιά
έναντι τέτοιων συµπεριφορών. Οι αντιδράσεις των παιδιών σε αυτές τις συγκρούσεις
διέφεραν ανάλογα µε την ηλικία. Στα µικρά παιδιά, οι απαντήσεις τους έδειξαν ότι
κυριαρχούσε το αίσθηµα της αγωνίας, ενώ στα µεγαλύτερα παιδιά η προσπάθεια να
περιορίσουν τις συγκρούσεις. Τα 2/3 των παιδιών προσπαθούσαν να αποφύγουν τη
σύγκρουση, ενώ το 1/4 των παιδιών έδωσαν απαντήσεις αγωνίας και επιθετικότητας. Είναι
σηµαντικό να αναφερθεί, ότι τα παιδιά που βιώνουν συγκρούσεις φαίνονται να έχουν
περισσότερα προβλήµατα σε σχέση µε αυτά που δεν βιώνουν. Τα συναισθηµατικά και τα
συµπεριφοριστικά προβλήµατα των παιδιών διαµορφώνονταν ανάλογα µε το βαθµό της
συµµετοχής τους στις γονεϊκές συγκρούσεις, το βαθµό αντιστροφής των ρόλων µε τους
γονείς, το βαθµό διαφωνίας µεταξύ των γονέων και τη διάρκεια των διαφορών που
σχετίζονται µε το παιδί.
Άλλες µελέτες οδήγησαν στη γενική αποδοχή, ότι οι συγκρούσεις αποτελούν
προάγγελο αρνητικών αποτελεσµάτων για τα παιδιά. Η συνεχής και υψηλή σύγκρουση
µεταξύ των γονέων µετά το διαζύγιο έχει συνδεθεί µε την εµφάνιση σωµατικών και
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ψυχοσωµατικών συµπτωµάτων, µε µεγαλύτερα κοινωνικά και συµπεριφοριστικά
προβλήµατα, µε προβλήµατα προσαρµογής, ιδιαίτερα εάν οι γονείς εξέφραζαν τη σύγκρουση
τους µε σωµατική επίθεση (Johnston et al., 1989· Kline, Tschann, Johnston, & Wallerstein,
1989, όπως αναφέρεται στο Kelly, 1993). Ο Kelly (1993) υποστηρίζει, ότι τα παιδιά µπορούν
να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες της γονεϊκής σύγκρουσης όταν δεν εκπαιδεύονται σε
αυτή από τους γονείς, όταν οι γονείς αποφεύγουν την άµεση, επιθετική σύγκρουση ή όταν οι
γονείς ενθαρρύνουν ως τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων τη συµβιβαστική λύση.
Ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι οι γονεϊκές συγκρούσεις είναι ο κύριος καθοριστικός
παράγοντας της προσαρµογής του παιδιού. Για παράδειγµα οι Binop και Ingersoll (1989)
διαπίστωσαν, ότι η οικογενειακή σύγκρουση είχε µεγαλύτερο αντίκτυπο από την
οικογενειακή δοµή στα εφηβικά χρόνια σε ότι αφορά την αυτο-αντίληψη.
Οµοίως οι Mechanic και Hansell (1989, όπως αναφέρεται στο Pan & Yi, 2005)
διαπίστωσαν, ότι η οικογενειακή σύγκρουση είχε πιο άµεσες επιπτώσεις στη µακροπρόθεσµη
ευηµερία (π.χ., κατάθλιψη, άγχος, φυσιολογικά συµπτώµατα, µειωµένη αυτοεκτίµηση) από
ότι το διαζύγιο, o αποχωρισµός από τους γονείς ή το θάνατο του ενός γονέα.
Σε µια πρόσφατη έρευνα σε 9.816 µαθητές γυµνασίου στην Ολλανδία, παρατηρήθηκε
ότι το επίπεδο της ευηµερίας των παιδιών που ζουν µε τη µητέρα τους και µόνο είναι
υψηλότερο από εκείνο των φοιτητών που ζουν σε άθικτες οικογένειες µε δύο γονείς µε υψηλό
επίπεδο γονεϊκής σύγκρουσης, εφόσον στις πρώτες οικογένειες δεν υπήρχε σύγκρουση
µεταξύ των γονέων. Ακόµα και όταν το παιδί είχε συχνή επαφή µε τον πατέρα, το επίπεδο
ευηµερίας του ήταν µικρότερο σε σχέση µε το παιδί που ζούσε σε ένα περιβάλλον µε τον
έναν γονέα αλλά χωρίς γονεϊκές συγκρούσεις. Εποµένως, ο βαθµός σύγκρουσης µεταξύ των
γονέων µετά το διαζύγιο διαδραµατίζει ίσως τον πιο σηµαντικό ρόλο στην ευηµερία των
παιδιών, περισσότερο και από το βαθµό επαφής του παιδιού µε τον πατέρα (Dronkers, 1999).
Σύµφωνα µε την Bernard-Bonnin (2000) οι γονεϊκές συγκρούσεις επιφέρουν χρόνιο
άγχος και αυτό συνδέεται µε την εµφάνιση χρόνιων ασθενειών στο παιδί, µε αναπηρίες ή και
µε τη δύσκολη ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Ειδικότερα, οι γονεϊκές σχέσεις που
χαρακτηρίζονται από αρνητική στάση, λεκτική ή σωµατική σύγκρουση, επιφέρουν σοβαρές
επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική και σωµατική ανάπτυξη του παιδιού.
Οι Ayoub, Deutsch και Maraganore (1999) εξέτασαν τους παράγοντες που
συµβάλλουν στα συναισθηµατικά προβλήµατα των παιδιών σε περιπτώσεις διαζυγίου
υψηλών συγκρούσεων. Χρησιµοποιήθηκε δείγµα εκατόν πέντε παιδιών µε τα ακόλουθα
κριτήρια: ενδοοικογενειακή βία ή σωµατική βία όπου κλήθηκε η αστυνοµία ή άλλες
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των διαφορών, επισκέψεις στο νοσοκοµείο για τραυµατισµούς
που οφείλονταν στις γονεϊκές συγκρούσεις, απειλές αυτοκτονίας ή δολοφονίας, υποτίµηση
του ενός γονέα από τον άλλον, αδυναµία συζήτησης για ζητήµατα των τους και της
ευηµερίας τους, έλλειψη γενικού σεβασµού, εχθρότητα των γονέων, προσβολές κ.ά. Στη
µελέτη διαπιστώθηκε, ότι τα παιδιά που ζούσαν σε οικογένειες, όπου ο βαθµός της συζυγικής
σύγκρουσης ήταν υψηλός ήταν πιο πιθανόν να παρουσιάσουν συναισθηµατικές διαταραχές.
Σε καταστάσεις βαθειάς γονεϊκής σύγκρουσης ο κίνδυνος της παιδικής κακοποίησης αυξάνει
σηµαντικά τα συναισθηµατικά προβλήµατα. Όταν οι γονεϊκές συγκρούσεις συνδυαστούν µε
την οικογενειακή βία και µε άλλες µορφές κακοποίησης των παιδιών, αυξάνονται σηµαντικά
τα συµπτώµατα των συναισθηµατικών διαταραχών των παιδιών.
Η συνεχιζόµενη έκθεση ενός παιδιού στις σοβαρές συγκρούσεις των γονέων του είτε
στο πλαίσιο γάµου, είτε στο πλαίσιο διαρκούς ανταγωνισµού µετά το διαζύγιο, προκαλεί
σοβαρό κίνδυνο για την ψυχική του υγεία και την ανάπτυξη. Χωρίς να είναι γνωστοί οι
ακριβείς µηχανισµοί µέσω των οποίων επιβαρύνονται τα παιδιά, αναφέρονται, µεταξύ άλλων,
σοβαρές αντιδράσεις ακόµα και στον έλεγχο της πραγµατικότητας. Μελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν δέκα - δεκαπέντε χρόνια µετά το διαζύγιο, έδειξαν ότι οι νεαροί πια
ενήλικες µπορεί να καταδιώκονταν ακόµα από ζωντανές αναµνήσεις των συγκρούσεων των
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γονέων τους, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός από αυτούς τους νέους θα εµπλέκονταν σε
σχέσεις, στις οποίες υπήρχε κακοποίηση (Κολαίτης, 2009).
Εποµένως, τα παιδιά που βιώνουν έντονες συγκρούσεις δεν µπορούν να διαχειριστούν
την εσωτερική ένταση και το άγχος που αισθάνονται. Για αυτά τα παιδιά υπάρχει κίνδυνος
σοβαρών ψυχολογικών παλινδροµήσεων και τείνουν να βλέπουν τον έναν γονέα απόλυτα
καλό και τον άλλο απόλυτα κακό. Αυτή η ψυχολογική «διάσπαση», όπως ονοµάζεται, είναι
επιζήµια για τα παιδιά, επειδή ενισχύει έναν τρόπο µε τον οποίο βλέπουν τον κόσµο «µαύρο
και άσπρο, όλα ή τίποτα», αντί να έχουν µια πιο ισορροπηµένη άποψη του «καλού και του
κακού» σε ότι αφορά τους ανθρώπους. Η ψυχολογική διάσπαση είναι το πιο καταστρεπτικό
συναίσθηµα, το οποίο τα παιδιά ενδέχεται να αντιµετωπίσουν ως αποτέλεσµα της
σύγκρουσης των γονιών τους, γεγονός που τους δηµιουργεί περισσότερη σύγχυση και άγχος.
Συµπεριφοριστικά, τα παιδιά είναι πιθανό να εκφράσουν τις πληγές τους µε την
οπισθοδρόµηση, την επιθετικότητα, την ανάκληση ή και την κατάθλιψη. Δείχνουν σηµάδια
αυξηµένης ανασφάλειας - ανησυχίας. Μπορεί να αισθάνονται αµηχανία, υπερβολική
ονειροπόληση και να έχουν πρόβληµα στο σχολείο. Είναι πιθανό να αισθάνονται υπεύθυνα
για τις συγκρούσεις και περισσότερη νευρικότητα. Στα µικρά παιδιά µπορεί να
παρουσιαστούν σηµάδια παλινδρόµησης (π.χ. νυχτερινή ενούρηση και ξεσπάσµατα). Παιδιά
σχολικής ηλικίας έχουν συχνά δυσκολία µε τη σχολική εργασία τους ή µπορεί να έχουν µάχες
µε τους συµµαθητές και να παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς στην τάξη.
Στην εφηβεία τα παιδιά αυτά διατρέχουν τον κίνδυνο να εκφράζουν τις πληγές τους µε την
επαναστατικότητα, την κατάχρηση ουσιών και άλλες σοβαρές ή αυτοκαταστροφικές
συµπεριφορές (Stahl, 2001).
Οι επιπτώσεις του διαζυγίου υψηλής σύγκρουσης µπορεί να είναι καταστροφικές,
τραυµατικές και εξαιρετικά αγχωτικές για τα παιδιά. Σύµφωνα µε µακροχρόνιες µελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν από τους Wallerstein και Blakeslee (1989, όπως αναφέρεται στο
Mitcham, 1999) το επίπεδο και η ένταση των συγκρούσεων µεταξύ των γονέων αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα για την προσαρµογή των παιδιών µετά το διαζύγιο. Σε υψηλά επίπεδα
συγκρούσεων στα διαζύγια, η συµπεριφορά των γονέων µπορεί να οδηγήσει σε αισθήµατα
αποξένωσης στο πλαίσιο της σχέσης µεταξύ γονέα – παιδιού. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ένας
γονέας επιδιώκει τον έλεγχο του άλλου µέσω του παιδιού και προσπαθεί να κυριαρχεί έναντι
του άλλου γονέα. Σύµφωνα µε τους Boyan και Termini (όπως αναφέρεται στο Mitcham,
1999), τα παιδιά συχνά εµφανίζουν συµπεριφορές όπως έντονη απέχθεια ή µίσος, υποτίµηση
του ενός γονέα, άρνηση να επισκεφθούν ή να επικοινωνήσουν µε το γονέα - στόχο µε
ασήµαντες δικαιολογίες.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι οι γονεϊκές συγκρούσεις αποτελούν
σηµαντική πηγή προβληµάτων για τα παιδιά είτε ζουν σε άθικτες οικογένειες, είτε ζουν σε
διαζευγµένες οικογένειες. Τα παιδιά των διαζευγµένων γονέων που βιώνουν υψηλό βαθµό
σύγκρουσης έχουν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς σε σχέση µε τα παιδιά από
διαζευγµένες οικογένειες όπου ο βαθµός σύγκρουσης είναι χαµηλός ή µέτριος.
4.4.3.2.7.1. Σύνδροµο Γονεϊκής Αλλοτρίωσης και Σύνδροµο Γονεϊκής Αποξένωσης - PAS
Ο γονεϊκός χωρισµός συχνά προκαλεί αλλαγές, εντάσεις ή και συγκρούσεις που
επηρεάζουν την σχέση γονέα – παιδιού και την συµπεριφορά του ίδιου του παιδιού. Ωστόσο,
ο παράγοντας που προκαλεί δυσλειτουργία και διαταραχές στο παιδί δεν είναι ο γονεϊκός
χωρισµός αυτός καθ' αυτός, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς αλληλεπιδρούν. Τέτοιοι
τρόποι αλληλεπίδρασης µπορεί να είναι οι παρακάτω (Pelsser, 1989):
•

Ο γονέας να εµπλέξει το παιδί στις γονεϊκές συγκρούσεις αναθέτοντας του το ρόλο
του συµµάχου απέναντι στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει µετά το διαζύγιο.
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•

•
•
•

Ο γονέας να παρουσιάσει την εικόνα του «καλού» γονέα, να συµµαχήσει µε το παιδί
και να υιοθετήσει ανεκτική ή υπερπροστατευτική συµπεριφορά (π.χ. πολλά δώρα,
κ.ά.).
Ο γονέας να παρουσιάσει επιθετική ή απορριπτική συµπεριφορά προς το παιδί γιατί
το αντιλαµβάνεται ως «σύµµαχο» του άλλου γονέα.
Ο γονέας να δυσφηµεί και να κατηγορεί τον άλλον γονέα στο παιδί.
Ο γονέας να επιδιώκει να αποµακρύνει το παιδί από τον άλλον γονέα.

Ο Pelsser (1989) υποστηρίζει, ότι στο πλαίσιο ενός διαζύγιο αναπόφευκτα στις
περισσότερες περιπτώσεις πλήττονται τα συµφέροντα του παιδιού σχετικά µε την επιµέλεια
και τα δικαιώµατα της επίσκεψης. Πολλοί γονείς δίνουν έµφαση στο συµφέρον του παιδιού,
ενώ άλλοι χρησιµοποιούν τα παιδιά προκειµένου να επιλύσουν τις προσωπικές τους διαφορές
και συγκρούσεις. Ωστόσο το συµφέρον και η προστασία του παιδιού προϋποθέτει, ότι κάθε
είδους απόφαση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις θετικές πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού
και τις πραγµατικές του ανάγκες. Αυτό, όµως, δεν συµπίπτει πάντα µε την εκφρασµένη
επιθυµία του παιδιού, καθώς µπορεί να του έχει ασκηθεί έντονη επιρροή από τον έναν γονέα.
Βάσει αυτής της άποψης, οι αποφάσεις θα πρέπει να διέπονται από τα εξής χαρακτηριστικά,
προκειµένου να προωθηθεί και να προστατευθεί η ευηµερία του παιδιού:
•
•

•
•

To παιδί να µπορεί να διατηρεί τις υπάρχουσες σχέσεις µε την ευρύτερη οικογένεια
και των δυο γονέων, αλλά και µε όλα τα µέλη της οικογένειας του (π.χ. αδέρφια).
Η φύση της συναισθηµατικής σχέσης των διαζευγµένων γονέων να επιτρέπει
ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στον άλλο γονέα και να ενισχύεται η θετική εικόνα
του άλλου γονέα.
Να λαµβάνεται υπόψη η επιλογή και η επιθυµία του παιδιού, στο βαθµό που αυτές δεν
είναι αποτέλεσµα γονεϊκής καθοδήγησης.
Ο κάθε γονέας να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών
του παιδιού και να έχει την ευκαιρία να συµµετέχει στην ανάπτυξη του παιδιού.

Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι γονείς έχουν την τάση να αναζητούν τη
στήριξη του παιδιού κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων µε τον πρώην σύντροφό τους. Σε
ακραίες συνθήκες αυτό παίρνει τη µορφή χειραγώγησης µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται το
«Σύνδροµο Γονεϊκής Αλλοτρίωσης» (Byrne, 1989).Στοπλαίσιο αυτού, το παιδί βρίσκεται
αντιµέτωπο µε την απώλεια του ενός γονέα και υφίσταται «ψυχολογικό ακρωτηριασµό»,
καθώς αναπτύσσεται ένα γονεϊκό «τρίγωνο» το οποίο δεν µπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς, µε
αποτέλεσµα η προσωπικότητα του παιδιού να διαταράσσεται (Von Boch-Galhau, 2002),
ιδιαίτερα όταν τέτοιες συµπεριφορές ενισχύονται από το κοινωνικό περιβάλλον ή ακόµα από
την επιστηµονική κοινότητα όταν η µητέρα αναγνωρίζεται ως καταλληλότερος κηδεµόνας
από τον πατέρα.
Το «Σύνδροµο Γονεϊκής Αλλοτρίωσης» εποµένως, αποτελεί για την σύγχρονη εποχή
µια πραγµατικότητα µε ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις και για το οποίο έχει διατυπωθεί
ένας σηµαντικός αριθµός µοντέλων, µε τα οποία επιχειρούν να το περιγράψουν και να το
καταστήσουν κατανοητό. Τέτοια είναι: (α) «Σύνδροµο Γονεϊκής Αποξένωσης – PAS»
(Gardner, 1998), (β) Αποξενωµένο παιδί – Μοντέλο AC (Kelly & Johnston, 2001), (γ)
Γονεϊκή Αποξένωση – PA (Darnall, 1999), (δ) Εχθρικοί - Επιθετικοί γονείς – HAP (όπως
αναφέρεται στο FCRS,2003), (ε) Σύνδροµο της Εχθρικής Μητέρας (Hayward, 1999), (στ)
Σύνδροµο της Μήδειας (Wallerstein & Blakeslee, 1989), (ζ) Μοντέλο Υψηλών Συγκρούσεων
(Johnston & Roseby, 1997) και (η) Γονεϊκή Αποµάκρυνση(Williams, 1990).
Θα πρέπει να επισηµανθεί η διαφορά του όρου «σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης –
PAS» αντί του «γονεϊκού συνδρόµου αλλοτρίωσης», η οποία είναι συγκεχυµένη. Η γονεϊκή
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αλλοτρίωση είναι µια ευρύτερη έννοια και δεν είναι µια υποκατηγορία. Η γονεϊκή
αλλοτρίωση έχει διάφορες αιτίες: π.χ. δυσφήµιση του ενός γονέα, αποκλεισµός του ενός
γονέα, αµέλεια, κακοποίηση, κ.ά. και κάθε µορφή γονεϊκής συµπεριφοράς που αποξενώνει το
παιδί από τον έναν γονέα (Gardner, 1998a). Το σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης είναι πολύ
συγκεκριµένο και αποτελεί υποκατηγορία του «γονεϊκού συνδρόµου αλλοτρίωσης», το οποίο
προκύπτει από την πλύση εγκεφάλου και την παιδική συµπεριφορά - φόβο εξαιτίας της
αδικαιολόγητης εκστρατείας συκοφάντησης - δυσφήσης του άλλου γονέα.
Ο Cartwright (1993) προτείνει, ότι το «σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης» δεν
περιορίζεται στο πλαίσιο της επιµέλειας, αλλά µπορεί να εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες
όπως είναι τα οικονοµικά, τα κληρονοµικά, η υποστήριξη από το παιδί, κ.ά. Επίσης ο ορισµός
του Gardner προτείνει, ότι το σύνδροµο βασίζεται στην αδικαιολόγητή ή υπερβολική κριτική
του ενός γονέα έναντι του άλλου. Ωστόσο ο Darnall (1997) υποστηρίζει, ότι αυτό δεν είναι
απαραίτητο, καθώς η κριτική µπορεί να αντανακλά τις πραγµατικές διαστάσεις της
συµπεριφοράς του αποξενωµένου γονέα. Παράλληλα οι Kelly και Johnston (2001)
επισηµαίνουν ότι, στην ανάπτυξη του συνδρόµου εκτός από τους παράγοντες του Gardner
(σπίλωση, αδικαιολόγητη δυσφήµηση του γονέα και µερική επιρροή του αποξενωµένου
γονέα) εµπλέκονται και άλλοι, όπως είναι η διαγενεακή ιστορία των γονέων, το πλαίσιο του
διαζυγίου, η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, οι αδερφικές σχέσεις, κ.ά., καθώς σε κάποιες
περιπτώσεις, παρά την ύπαρξη γονεϊκών συµπεριφορών που τροφοδοτούν τη δηµιουργία
αλλοτρίωσης, κάποια παιδιά αντιστέκονται. Ο Major (2000)εισαγάγει και την έννοια του
χρόνου σε ότι αφορά την ανάπτυξη συµπεριφορών που ενισχύουν την αλλοτρίωση του
παιδιού από τον έναν γονέα. Χαρακτηριστικά υποστηρίζει, ότι κατά τη στιγµή του διαζυγίου
και λίγο χρόνο µετά τέτοιες εκδηλώσεις είναι συνήθεις, όµως συχνά υποχωρούν µε το
πέρασµα του χρόνου, καθώς οι γονείς προσαρµόζονται στις αλλαγές και καθίστανται ικανοί
να διαχειριστούν τα δυσλειτουργικά τους συναισθήµατα και το άγχος τους. Ωστόσο σε
ορισµένες περιπτώσεις το άγχος δεν υποχωρεί, αντίθετα διογκώνεται και η κατάσταση
χειροτερεύει προκαλώντας σηµαντικές βλάβες στο παιδί.
Στο πλαίσιο του «συνδρόµου γονεϊκής αποξένωσης - PAS» αναπτύσσονται µια σειρά
από χαρακτηριστικά και συµπεριφορές των εµπλεκόµενων µελών, οι οποίες έχουν
προσδιοριστεί να είναι οι ακόλουθες:
Α. Αναφορικά µε το παιδί. Ο Gardner (1998) υποστηρίζει, ότι στο πλαίσιο του
«συνδρόµου γονεϊκής αποξένωσης - PAS» το εµπλεκόµενο παιδί παρουσιάζει τις
παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Προσπάθεια δυσφήµησης: Το παιδί προσπαθεί να συκοφαντήσει τον άλλον γονέα, δεν
θέλει να τον δει και υποστηρίζει ότι διακατέχεται από συναισθήµατα µίσους γι’ αυτόν.
Παράλληλα το παιδί διαχωρίζει τα αντικείµενα που προέρχονται από τον
αποξενωµένο γονέα, τα οποία δεν τα επιθυµεί.
2. Εξορθολογισµός και αδύναµα, επιπόλαια και παράλογα προσχήµατα προκειµένου να
δικαιολογήσει την στάση του προς τον αποξενωµένο γονέα. Σε κάποιες περιπτώσεις
το παιδί επικαλείται δευτερεύουσες διαφωνίες του παρελθόντος και εκλογικεύει την
αποξένωση του άλλου γονέα, ενώ µερικές φορές δεν αναφέρει κανένα λόγο για αυτή
τη συµπεριφορά.
3. Έλλειψη αµφιθυµίας καθώς το παιδί εµφανίζεται σίγουρο για τα συναισθήµατα του
και διαγράφει κάθε θετική ανάµνηση µε τον αποξενωµένο γονέα.
4. Παρουσίαση ως προσωπικής απόφασης την αποξένωση µε τον γονέα. Το παιδί
εκφράζει την άποψη, ότι η απόρριψη του ενός γονέα είναι δική του απόφαση και όχι
αποτέλεσµα επιρροής.
5. Υποστήριξη του γονέα που αποξενώνει κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ή διαφωνιών.
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6. Απουσία ενοχής για την συµπεριφορά του προς τον αποξενωµένο γονέα.
7. Υιοθέτηση γλωσσικών εκφράσεων και δηλώσεων του ενήλικα που αποξενώνει το
παιδί από τον άλλον γονέα.
8. Γενίκευση της εχθρότητας προς όλο το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον του
αποξενωµένου γονέα.
Ο Gardner (1998) υποστηρίζει, ότι τέτοιες εκδηλώσεις εξυπηρετούν παράλληλα και
βαθύτερες ανάγκες του παιδιού. Καταρχάς το παιδί έχει την πεποίθηση ότι αναπτύσσοντας
συµπεριφορές αποξένωσης θα απαλλαγεί ή θα ανακουφιστεί από το φόβο της απώλειας
του πρωτογενούς δεσµού και της αγάπης. Επίσης υποστηρίζει, ότι το µισός που νιώθει το
παιδί είναι µια συγκαλυµµένη µορφή αγάπης για τον αποξενωµένο γονέα ή µέσο
προστασίας από την εχθρότητα του αποξενωµένου γονέα. Παράλληλα, υποστηρίζει
ότιτέτοιες εκδηλώσεις πιθανόν να καλύπτουν την ανάγκη του παιδιού να ταυτιστεί µε τον
έναν γονέα, τον οποίο εξιδανικεύει και τον αναγάγει σε τέλειο γονέα. Οι συµπεριφορές
αποξένωσης του παιδιού εκδηλώνονται συχνά µε ξεσπάσµατα οργής, και δίνουν µια
αίσθηση δύναµης στο ίδιο το παιδί. Επιπλέον δεν είναι σπάνιες οι φορές που το παιδί
προσκολλάται στο γονέα του αντίθετου φύλου και εναντιώνεται στο γονέα του ίδιου
φύλου, προκειµένου να ικανοποιήσει την επιθυµία για αποκλειστική αγάπη και
αποκλειστική σχέση µε τον γονέα του αντίθετου φύλου.
Ο Gardner (1998a) υποστηρίζει, ότι όσο µικρότερο είναι το παιδί τόσο πιο εύκολο είναι
να υποφέρει από το «σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης».Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την
άποψη (Johnston, 2003), ότι οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να απορρίψουν τον έναν από τους
γονείς τους, λόγω της αντίδρασης τους ενάντια στην εξουσία και κατ’ επέκταση στη
γονεϊκή εξουσία.
Ο Gardner (2002b), επίσης, εξηγεί τις διαγνωστικές κατηγορίες του DSM που µπορεί
να προκύψουν κατά τη διάρκεια του συνδρόµου. Ειδικότερα στο παιδί µπορεί να
παρουσιαστεί διαταραχή συµπεριφοράς, αγχώδης διαταραχή και κοινωνική
αποδιοργάνωση.
Β. Αναφορικά µε τον γονέα που αποξενώνει το παιδί. Ο Warshak (2001b) αναφέρει, ότι
ο γονέας που αποξενώνει µπορεί να χρησιµοποιεί ποικίλες τακτικές προκειµένου να
επηρεάσει αρνητικά το παιδί κατά του άλλου γονέα. Οι τακτικές που χρησιµοποιεί µπορεί
να είναι:
1. Αρνητικοί και υποτιµητικοί χαρακτηρισµοί για να ονοµατίσει τον αποξενωµένο
γονέα.
2. Επανάληψη των αρνητικών χαρακτηρισµών, οι οποίοι παίρνουν την µορφή
προπαγάνδας και δηµιουργούν ψευδείς αναµνήσεις στο παιδί.
3. Εστίαση της προσοχής µόνο στις αρνητικές πλευρές του αποξενωµένου γονέα
εξαλείφοντας την αµφιθυµία του παιδιού.
4. Αποφάσεις εκτός του συµφωνηθέντος πλαισίου, προκαλώντας καταστάσεις
συγκρούσεων και την ενεργοποίηση αρνητικών συµπεριφορών του αποξενωµένου
γονέα.
5. Υπερβολή, µέσω της οποίας ενισχύονται οι αρχικές συµπεριφορές του αποξενωµένου
γονέα.
6. Ψέµατα, µέσω των οποίων µεταφέρει ψευδείς πληροφορίες στο παιδί.
7. Αναθεώρηση, µέσω της οποίας αναπλάθει την ιστορία του παιδιού µε τον
αποξενωµένο γονέα επικαλούµενος αρνητικές στιγµές µε το παιδί.
8. Θεωρία συνολικής αλλαγής, στις περιπτώσεις που οι σχέσεις του παιδιού µε τον
αποξενωµένο γονέα ήταν θετικές στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση ο γονέας
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υποστηρίζει ότι ο αποξενωµένος γονέας δεν είναι ο ίδιος στο παρόν.
9. Ενθάρρυνση του παιδιού να απαιτεί τα «δικαιώµατα» του (π.χ. χρήµατα).
10. Επιχειρηµατολογία περί ανηθικότητας του αποξενωµένου γονέα.
11. Επιχειρηµατολογία βασισµένη στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι οποίες ενεργοποιούν
την θρησκευτική πίστη του παιδιού, προκειµένου να αποδεχτεί καθετί ως καθολική
αλήθεια.
12. Διαστρέβλωση της αλήθειας, παρουσιάζοντας την ως αυθεντική για να δικαιολογήσει
τις κατηγορίες.
13. Ανεκτική συµπεριφορά προς το παιδί.
14. Αποκλεισµό του αποξενωµένου γονέα, υποστηρίζοντας ότι έτσι διαφυλάττει την
ηρεµία του παιδιού.
15. Καθοδήγηση του παιδιού και ενθάρρυνσή του να αναλαµβάνει δυσλειτουργικούς
ρόλους σε σχέση µε τον άλλον γονέα.
16. Συνωµοσίες και συµµαχίες µε τρίτους προκειµένου να υποστηρίξουν τις
συµπεριφορές του.
17. Ενίσχυση της αποµάκρυνσης του παιδιού από άτοµα που αµφισβητούν ή απειλούν την
στάση του.
18. Προβολή των συναισθηµάτων του και των σκέψεων του στον αποξενωµένο γονέα.
19. Εξορθολογισµό, µέσω του οποίου πείθει τον εαυτού του ότι ο ίδιος δεν έκανε τίποτα
λάθος.
Οι στατιστικές µελέτες του Gardner δείχνουν, ότι η πλειοψηφία των γονέων που
αποξενώνει είναι µητέρες (85% έως 90%).Οι µητέρες έχουν συχνά την κύρια επιµέλεια
του παιδιού και στην πραγµατικότητα, ο γονέας που ζει περισσότερο χρόνο µε το παιδί,
µπορεί πιο εύκολα να διαµορφώσει ένα σενάριο υπέρ του (Major, 2000).Ωστόσο ο
Gardner (2001b, 2002d) παρατηρεί, ότι τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µια αντιστροφή
που φέρει την αναλογία 50/50. Ο Gardner (1998a) περιγράφει µια σειρά από τεχνικές
χειραγώγησης που µπορεί να χρησιµοποιηθούν τόσο από µητέρες, όσο και από πατέρες.Οι
Clawar και Rivlin (1991) καταγράφουν, ότι οι τεχνικές αποξένωσης χρησιµοποιούνται
κυρίως από γονείς, οι οποίοι ως επί το πλείστον προέρχονται από την ανώτερη µεσαία
τάξη και έχουν ένα σχετικά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Ο Glaser (2002) επισηµαίνει, ότι το «σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης» µπορεί να λάβει
την µορφή συναισθηµατικής κακοποίησης και παραµέλησης από τον γονέα που
αποξενώνει το παιδί και περιγράφει πέντε κατηγορίες καταστάσεων που µπορεί να
βιωθούν από το παιδί στο πλαίσιο του συνδρόµου: έλλειψη γονεϊκής διαθεσιµότητας, µη
απάντηση και συναισθηµατική παραµέληση, εσφαλµένες και αρνητικές δυνάµεις,
ακατάλληλη και αντιφατική αλληλεπίδραση, αδυναµία αναγνώρισης της ατοµικότητας του
παιδιού και του ψυχολογικού ορίου και προεπιλογή στην προώθηση της κοινωνικής
προσαρµογής του παιδιού.Στην περίπτωση του συνδρόµουµπορεί το παιδί να βρεθεί
αντιµέτωπο µε την γονεϊκή συναισθηµατική αποξένωση και τη µη διαθεσιµότητα, όταν ο
γονέας είναι απορροφηµένος µε τα δικά του προβλήµατα (όπως στο πλαίσιο µιας
καταθλιπτικής αντίδρασης). Αλλά το πιο σηµαντικό είναι, ότι το παιδί µπορεί να βιώσει τη
µη αναγνώριση της ατοµικότητάς του από τον γονέα που αποξενώνει. Η συγκεκριµένη
µορφή κακοποίησης προέρχεται από την ανάγκη του γονέα να το χρησιµοποιήσει για να
καλύψει τις δικές τους ψυχολογικές ανάγκες, καθώς και από την τάση του γονέα να µην
διακρίνει την πραγµατικότητα από τις πεποιθήσεις και τις επιθυµίες του παιδιού. Εν
ολίγοις, το «σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης» είναι µια µορφή συναισθηµατικής
κακοποίησης, η επίδρασή του οποίου στην προσωπικότητα του παιδιού είναι τόσο σοβαρή,
όσο εκείνη της σεξουαλικής κακοποίησης (Gardner, 1998a).
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Επίσης υποστηρίζεται, ότι ο γονέας που αποξενώνει το παιδί µπορεί να διακατέχεται
από παραληρηµατική διαταραχή διωκτικού τύπου, παρανοϊκή διαταραχή της
προσωπικότητας, µεθοριακή διαταραχή της προσωπικότητας και ναρκισσιστική διαταραχή
της προσωπικότητας. Ο γονέας που αποξενώνει και το αλλοτριωµένο παιδί µπορεί να
µοιράζονται από κοινού µια ψυχωτική διαταραχή και µια προβληµατική σχέση γονέα –
παιδιού (Gardner, 2002b).
Το διαζύγιο αποτελεί µια κρίση µέσα στη ζωή ενεργοποιώντας συναισθήµατα άγχους,
θυµού, θλίψης και ένα αίσθηµα αβεβαιότητας και κινδύνου. Συχνά ο γονέας δεν µπορεί να
αποδεχτεί αυτή του την εµπειρία και αναπτύσσει συναισθήµατα και συµπεριφορές
πανικού, υποκινούµενος από το φόβο της απώλειας του παιδιού του (Von Boch-Galhau,
2002). Παράλληλα, µετά από ένα διαζύγιο ο γονέας, υποκινούµενος από τον πόνο και το
φόβο που βιώνει, υπέρ-εστιάζει στο παιδί, χωρίς όµως στην πραγµατικότητα να λαµβάνει
υπόψη τις αληθινές ανάγκες του παιδιού, ωθόντας το να αποδεχτεί την προσωπική του
αποτυχία. Η ταύτιση του παιδιού µε τον γονέα - θύµα συχνά οδηγεί το παιδί να αναπτύξει
το φαινόµενο «τροµοκρατία του πόνου» (Berger, 1997).Ο Major (2000) υποστηρίζει, ότι ο
γονέας που αποξενώνει συχνά είναι καθηλωµένος στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης, στο
στάδιο της εξατοµίκευσης. Για τον γονέα, σε αυτή την περίπτωση, είναι επιτακτική
ανάγκη να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιδιού, το οποίο δεν αναγνωρίζει ως ξεχωριστή
οντότητα και η κοινή επιµέλεια βιώνεται ως «ακρωτηριασµός» του σώµατος του. Σε
ακραίες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει οριακή ή ψυχωτική δοµή της προσωπικότητας, ο
γονέας δεν είναι σε θέση να διακρίνει την πραγµατικότητα και τις προσωπικές του
επιθυµίες και αναπτύσσει εχθρικές συµπεριφορές τόσο προς τον άλλον γονέα, όσο και
προς το παιδί, θεωρώντας ότι θέλουν να τον βλάψουν και να τον καταστρέψουν (π.χ. στο
µοντέλο της Μήδειας) (Gordon, 1998).
Στο πλαίσιο της γονεϊκής αποξένωσης τα κίνητρα του γονέα ποικίλουν. Ο Williams
(1990) υποστηρίζει, ότι ο γονέας µπορεί να υποκινείται από την απώλεια της γονεϊκής
ταυτότητας, την απώλεια της οικογένειας, την οργή και την εκδίκηση. Επίσης µπορεί να
διέπεται από το κίνητρο της ναρκισσιστικής αντιπαλότητας, επικεντρώνοντας στον έλεγχο
και στην αγάπη του παιδιού. Επίσης ο γονέας, αντιµετωπίζοντας πλήθος οικονοµικών
δυσκολιών µπορεί να υιοθετήσει τέτοιες συµπεριφορές, καθώς θεωρεί υπεύθυνο για’ αυτές
τον άλλον γονέα. Ο γονέας που αποξενώνει, σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να αναπτύξει
υπερπροστατευτική συµπεριφορά για να αναλάβει την αποκλειστική φροντίδα του
παιδιού, καθώς βιώνει την πραγµατικότητα και τον κόσµο απειλητικά (Chaplier, 2003).
Άλλοι πιθανοί παράγοντες µπορεί να είναι η ζήλεια, ο φόβος της απώλειας του παιδιού, η
διατήρηση της συζυγικής σχέσης, η επιθυµία για έλεγχο και κυριαρχία (Clawar & Rivlin,
1991). Σε κάποιες περιπτώσεις ο γονέας αισθάνεται ενοχή για την συζυγική του
«αποτυχία» και προσπαθεί, µέσω τέτοιων συµπεριφορών, να επουλώσει τα δυσάρεστα
συναισθήµατά του και να αποκαταστήσει την αυτοεκτίµηση του. Μερικοί γονείς,
νιώθοντας ταπεινωµένοι, στερούν το παιδί από τον άλλο γονέα ως τρόπο τιµωρία του για
την συµπεριφορά του. Τέλος, σε ένα µεγάλο ποσοστό, οι γονείς που αποξενώνουν το παιδί
έχουν βιώσει και οι ίδιοι ως παιδιά αποξένωση µε τον έναν από τους δύο γονείς τους.
Εποµένως το φαινόµενο λαµβάνει την µορφή καταναγκασµού στην επανάληψη, όπου ο
αποξενωµένος γονέας προκαλεί σε κάποιον άλλο αυτό που υπέστη ο ίδιος.
Γ. Αναφορικά µε τον αποξενωµένο γονέα.Σύµφωνα µε τον Kopetski (1998),τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά του αποξενωµένου γονέα είναι παθητικότητα και εφησυχασµός στην
υπερβολή και συναισθηµατική απόσυρση. Σύµφωνα µε τον Gardner (2002c),η
παθητικότητα του αποξενωµένου γονέα µπορεί να διαδραµατίσει έναν ρόλο στην ενίσχυση
της αποξένωσης. Συχνά ο αποξενωµένος γονέαςφοβάται να επιβάλει αυστηρούς κανόνες,
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φοβούµενος ότι το παιδί θα γίνει πιο εχθρικό και ανταγωνιστικό και βιώνει σηµαντικό
περιορισµό σε ότι αφορά την καθηµερινότητα του παιδιού (Lamontagne, 1998).
Ο Stahl (1999) περιγράφει δυο οµάδες αποξενωµένων γονέων. Στην πρώτη οµάδα είναι
οι γονείς, οι οποίοι είχαν καλή σχέση µε το παιδί τους προ- διαζυγίου και οι οποίοι
συνήθως παρουσιάζουν αυξηµένη παθητικότητα και δυσκολία στη διαχείριση των
συναισθηµάτων τους και της αποξένωσης. Στην δεύτερη οµάδα είναι οι γονείς, οι οποίοι
δεν είχαν στενή επαφή µε τα παιδιά τους προ- διαζυγίου και αναγνωρίζουν δύσκολα και τη
δική τους ευθύνη στην ανάπτυξη της αποξένωσης του παιδιού, ενώ συνήθης τακτική είναι
η χρήση κατηγοριών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο πρώην σύντροφος έχει συνάψει
άλλη σχέση µετά το διαζύγιο(Rand, 1997).
Ο Gardner (1998) περιγράφει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του αποξενωµένου γονέα
είναι τα εξής:
1. Σύγχυση, καθώς δεν κατανοεί τα αίτια της δυσφήµισής του και ενοχή, η οποία του
δίνει µια αίσθηση ελέγχου της πραγµατικότητας που βιώνει.
2. Αίσθηµα ανικανότητας και απογοήτευσης, καθώς ο αποξενωµένος γονέας αισθάνεται
ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα για να αντιµετωπίσει τη δυσφήµισή του και να
αποκαταστήσει την σχέση του µε το παιδί.
3. Αίσθηµα οργής όταν έρχεται αντιµέτωπος µε τις κατηγορίες του άλλου γονέα.
4. Συχνά απόσυρση από τη ζωή του παιδιού, ελπίζοντας ότι το παιδί κάποια στιγµή θα
θελήσει να αποκαταστήσουν την σχέση τους.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και οι συµπεριφορές
διαφέρουν όπως και το επίπεδο σοβαρότητας.
Ο Darnall (1999) περιγράφει τρία επίπεδα σοβαρότητας (αλλά µόνο σε σχέση µε τον
γονέα που αποξενώνει το παιδί):
1. Ο γονέας ο οποίος αποξενώνει το παιδί από τον άλλον γονέα, αλλά παράλληλα
ενθαρρύνει την σχέση του µαζί του προκειµένου να τον πλήξει µέσω των µηνυµάτων
ή των αντιδράσεων που µεταφέρει το παιδί.
2. Ο γονέας ο οποίος έχει δυσκολία στο να ελέγξει την απογοήτευση του. Ειδικότερα
όταν βιώνει οδυνηρά συναισθήµατα ενισχύει την αποξένωση, ενώ στην συνέχεια, για
να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του, κατακλύζεται από αίσθηµα ενοχής. Έτσι
ταλαντεύεται µεταξύ συµπεριφορών που ενισχύουν την αποξένωση του παιδιού µε
τον άλλο γονέα και που «αποκαθιστούν» τις προηγούµενες δυσλειτουργικές
παρεµβάσεις του.
3. Ο γονέας που διακατέχεται από εµµονική επιθυµία να καταστρέψει τον άλλον γονέα,
από παράλογες και παραληρηµατικές πεποιθήσεις, ελέγχοντας παράλληλα την
προσωπικότητα και τις πεποιθήσεις των παιδιών.
Ο Gardner (2001c) παράλληλα, διαφοροποιεί τα τρία επίπεδα σοβαρότητας µε βάση τις
συµπτωµατικές εκδηλώσεις. Αυτές οι διακρίσεις είναι ζωτικής σηµασίας, στο βαθµό που ο
Gardner προτείνει διαφορετική αντιµετώπιση ανάλογα µε τη σοβαρότητα.
1. Ήπιο επίπεδο: οι επισκέψεις και οι µεταβάσεις λαµβάνουν χώρα χωρίς σηµαντική
δυσκολία.Εκδηλώσεις προγραµµατισµού µπορούν ακόµα να εµφανιστούν στον γονέα
που αποξενώνει.
2. Μέτριο επίπεδο: αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Εµφανίζονται
προβλήµατα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, αλλά µετά από λίγο το παιδί είναι
ήσυχο. Επίσης ο γονέας που αποξενώνει βιώνει οργή, επιθυµία για εκδίκηση και
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αναπτύσσει µια σειρά από τεχνικές χειραγώγησης του παιδιού.
3. Σοβαρό επίπεδο: οι δυο γονείς και το παιδί συνδέονται µε µια σχέση παράνοιας, κατά
την οποία µοιράζονται παρανοϊκές φαντασιώσεις για την γονεϊκή αποξένωση. Σε αυτό
το επίπεδο, οι επισκέψεις είναι αδύνατες και το παιδί παρουσιάζει έντονο φόβο για
τον αποξενωµένο γονέα. Ο γονέας που αποξενώνει το παιδί λειτουργεί µε ένα
παρανοϊκό τρόπο σε ότι αφορά τον αποξενωµένο γονέα και µόνο ή ακόµα αυτό
µπορεί να αποτελεί γι’ αυτόν γενικότερο τρόπο σκέψης.
Οι Ward και Harvey (1993) διακρίνουν τέσσερα επίπεδα σοβαρότητας (ήπιο, µέτριο,
σοβαρό και προφανές) και αυτά δεν συµπίπτουν µε τη ταξινόµηση των Gardner και
Darnall. Ωστόσο το «σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης» αποτελεί µια συνεχή διαδικασία
και σε αρκετές περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν απόλυτα σε αυτά τα
επίπεδα, αλλά ο προσδιορισµός της βαρύτητας είναι απαραίτητος για τις θεραπευτικές και
άλλες παρεµβάσεις (Gardner, 1998b, 2001a). Οι Ward και Harvey (1993)επισηµαίνουν
ωστόσο, ότι το διαζύγιο δεν είναι απαραίτητα συνώνυµο µε την αποξένωση. Ο παράγοντας
που πρέπει να εξεταστεί δεν είναι µόνο η οργή που εκφράζεται, αλλά και η ένταξη των
παιδιών στη σύγκρουση. Η αποξένωση εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο του κινδύνου του
γονέα που αποξενώνει, την ευπάθεια των παιδιών και των απαντήσεων του αποξενωµένου
γονέα.
Συνολικά,για τον Gardner (2002b) η γονεϊκή αλλοτρίωση αναφέρεται σε µια ποικιλία
συµπτωµάτων:
1. Σωµατική κακοποίηση, µε ή χωρίς σεξουαλική κακοποίηση.
2. Γονεϊκή συναισθηµατική κακοποίηση, η οποία µπορεί να περιέχει λεκτική
κακοποίηση ή παραµέληση.
3. Γονεϊκή εγκατάλειψη.
4. Γονεϊκή πικρία, η οποία µπορεί να ακολουθείται από σωµατική βία.
5. Συµπεριφορές που µπορούν να αποξενώσουν τους περισσότερους ανθρώπους:
ναρκισσισµός, αλκοολισµός, αντικοινωνική συµπεριφορά, κ.ά.
6. Προβλήµατα στην ανατροφή των παιδιών.
Αυτές οι γονεϊκές συµπεριφορές µπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη από το παιδί.
Ο όρος«σύνδροµο γονεϊκής αποξένωσης»ισχύει µόνο όταν ο γονέας δεν παρουσιάζει
συµπεριφορές που µπορούν να δικαιολογήσουν την εχθρότητα του παιδιού.Μερικές φορές
ο γονέας µπορεί να έχει µικρές αδυναµίες, αλλά η υπέρ- εστίαση σε αυτές πιθανόν να
δηµιουργήσουν το σύνδροµο. ΟWarshak (2001b) αναφέρει άλλα χαρακτηριστικά που
µπορεί να προκαλέσουν δικαιολογηµένη αποξένωση, όπως χρόνιος θυµός εξαιτίας
κακοµεταχείρισης, ακραίου τιµωρητικού τρόπου συµπεριφοράς, εκφοβισµού, ακραίου
εγωκεντρισµού ή κατάχρησης ουσιών.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των περιπτώσεων γονεϊκής αποξένωσης, ο χρόνος αποτελεί
το καλύτερο όπλο του γονέα που αποξενώνει το παιδί, καθώς το παιδί έρχεται αντιµέτωπο
περισσότερο χρόνο µε τις υποτιµητικές δηλώσεις του γονέα και η αποξένωση γίνεται
ολοένα και πιο έντονη και µεγάλη (Cartwright, 1993).
Δ. Αναφορικά µε το παιδί. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο το παιδί βιώνει µια µεγάλη και
απότοµη απώλεια, αυτή του ενός γονέα, των παππούδων και ολόκληρου του
περιβάλλοντος του ενός γονέα. Σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο το παιδί βιώνει τις συνέπειες
από την έλλειψη της καθηµερινής επαφής µε τον έναν γονέα (π.χ. αλληλεπίδραση,
υποστήριξη, εκπαίδευση, κ.ά.) (Cartwright, 1993). Η στέρηση του ενός γονέα σηµαίνει, ότι
το παιδί υποβάλλεται σε µια πιο δραµατική απώλεια από ό,τι η πραγµατική απώλεια ενός
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γονέα, αυτή της απώλειας του θανάτου, επειδή το παιδί δεν έχει πρόσβαση σε καλές
αναµνήσεις (Frost &Pakiz, 1990). Η απώλεια του ενός γονέα, καθώς και τα τεράστια
αισθήµατα ενοχής πρέπει να κατασταλούν ή να διαχωριστούν (Von Boch-Galhau, 2002).
Το παιδί δεν είναι τραυµατισµένο από την πραγµατικότητα (από τον αποξενωµένο γονέα),
αλλά από την ίδια την αντίληψή του. Στην πραγµατικότητα σε συνειδητό µισεί τον
αποξενωµένο γονέα, αλλά σε ασυνείδητο τον αγαπά. Αντίθετα ο γονέα που αποξενώνει το
παιδί αγαπιέται σε συνειδητό επίπεδο, αλλά σε ασυνείδητο κυριαρχεί ο φόβος και το µίσος
για αυτόν (Gordon, 1998).
Οι επιπτώσεις του «συνδρόµου γονεϊκής αποξένωσης - PAS» για το παιδί είναι
ποικίλες. Το παιδί µπορεί να εµφανίσει διάφορα προβλήµατα, όπως διαταραχές της
προσοχής στο σχολείο, συγκρούσεις µε την εξουσία, προβλήµατα σχέσεων και
αποµόνωση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου λανθάνουσας κατάστασης το παιδί µπορεί να
επηρεαστεί από διαταραχές άγχους, κατάθλιψης,ψυχοσωµατικές διαταραχές ή διαταραχές
συµπεριφοράς. Ενώ µερικά παιδιά φαίνονται ότι δεν επηρεάζονται από την αναταραχή, η
ψευδο-ισορροπία υποχωρεί στην εφηβεία και το παιδί µπορεί να εµφανίσει στη συνέχεια
διαταραχές προσαρµογής (συµπεριλαµβανοµένων των διαταραχών συµπεριφοράς,
αυτοκτονικές εκδηλώσεις, κ.ά.). «Η αποθέωση της διάσπασης µπορεί να οδηγήσει σε
σχιζοφρένεια»(Van Gijseghem, 1992). Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συνυπάρχει µε άλλες
ασθένειες (π.χ. εθισµό, ψυχοσωµατικές διαταραχές, διαταραχές άγχους, κατάθλιψη,
σεξουαλική δυσλειτουργία, κ.ά.) (Von Boch-Galhau, 2002a). Μια άλλη βασική συνέπεια
του συνδρόµουστα παιδιά είναι η σχίση / διαίρεση. Το παιδί, το οποίο λειτουργεί µε αυτό
τον τρόπο (καλός γονέας / κακός γονέας), πιθανών να αναπτύξει σχίση στην ταυτότητα
του και να υιοθετήσει ριζοσπαστικές συµπεριφορές στη µετέπειτα ζωή του: εάν συµφωνεί
µε τον σύντροφό του διατηρεί την επαφή, ενώ αν διαφωνεί σταµατάει αµέσως την επαφή.
Σε επίπεδο ταυτότητα η ψυχολογική οργάνωση του παιδιού επικεντρώνεται γύρω από
τον αποξενωµένο γονέα, ενώ ένα παιδί είναι πιο λειτουργικό να δοµεί την ταυτότητά του
µέσα από την ταύτιση µε τους δύο γονείς. Ωστόσο η απόρριψη του ενός γονέα
εσωτερικεύεται στην παιδική ηλικία και οδηγεί σε αρνητικά αισθήµατα για τον εαυτό του,
στο φόβος της απόρριψης, σε κατάθλιψη και σε αυτοκτονικούς ιδεασµούς. Επίσης, το
παιδί εσωτερικεύει την οργή για τον αποξενωµένο γονέα (Waldron & Joanis, 1996).
Σε επίπεδο σχέσεων το παιδί χάνει την ικανότητα να διαχειρίζεται συγκρούσεις, διότι,
γι 'αυτόν η µόνη λύση είναι το «σπάσιµο» του δεσµού. Ποτέ δεν βάζει τη συµπεριφορά
του σε υπαιτιότητα, όπως και στη ζωή υπήρξε πάντα ένα πρόσωπο (ο αποξενωµένος
γονέας) που είναι υπεύθυνο για όλα. Ο γονέας που αποξενώνει το παιδί, το ωθεί να πει
ψέµατα, να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις, να είναι εχθρικό και να αναπτύξει αυτού του
είδους τη σχέση σαν να είναι φυσιολογική(Waldron & Joanis, 1996). Επίσης, το παιδί
εισέρχεται σε ένα µοντέλο υποβολής – κυριαρχίας. Ο φόβος του παιδιού ότι θα γίνει και
πάλι θύµα χειραγώγησης από µια σηµαντική σχέση, δηµιουργεί στο παιδί σηµαντική
δυσκολία στο να διαχειριστεί την εγγύτητα και την απόσταση (Von Boch-Galhau, 2002a).
Όσον αφορά την «πλύση εγκεφάλου» στην περίπτωση του µοντέλου «της Μήδειας», το
οποίο λειτουργεί από τη µητέρα, έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο σε ένα κορίτσι, λόγω της
διαδικασίας ταυτοποίησης, της πολυπλοκότητας και της αµφιθυµίας στην σχέση µητέρας –
κόρης. Ενώ στα αγόρια υπονοµεύεται η αυτοεκτίµησή, καθώς ο άνδρας αποτελεί πηγή της
ταυτότητά τους, στα κορίτσια διαταράσσεται η ικανότητά τους να διαχειρίζονται το
χωρισµό και να αναπτύσσουν ώριµες σχέσεις µε τους άνδρες. Αν η µητέρα ενός κοριτσιού
δυσφηµεί τον πατέρα της, µια οιδιπόδεια λειτουργία µπορεί να κατευθύνει την κόρη προς
συντρόφους µε καταχρηστική συµπεριφορά ή συντρόφους που την κακοµεταχειρίζονται
µε τον ίδιο τρόποόπως η µητέρα (Gordon, 1998).
Ωστόσο οι εκδηλώσεις αποξένωσης εκ µέρους του παιδιού µπορεί να προέρχονται και
από άλλους παράγοντες. Ειδικότερα,
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1. Η απόρριψη του γονέα µπορεί να αποτελεί έναν δυσλειτουργικό τρόπο του παιδιού
προκειµένου να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες (Warshak, 2001a).
2. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα παιδιά µπορεί να αρνηθούν να περνούν το χρόνο τους µε
τον ένα γονέα, αλλά χωρίς να είναι υπό την επιρροή του άλλου γονέα.Η εχθρότητα
αυτή είναι προσωρινή, περιστασιακή, συχνά συνυπάρχει µε την έκφραση αισθηµάτων
αγάπης και κατευθύνεται προς τους δύο γονείς(Warshak, 2001a).
3. Ένα παιδί µπορεί να δείξει το άγχος του σε περιόδους µετάβασης (από τη µητέρα στον
πατέρα ή το αντίστροφο), αλλά αυτό δεν δείχνει εχθρότητα προς τον
«απορριπτόµενο» γονέα κατά τη διάρκεια της παρουσία του άλλου γονέα(Warshak,
2001b).
4. Μερικά παιδιά παρουσιάζουν αρνητική στάση όταν πρόκειται να µετακινηθούν από
µια περιοχή (ή µια δραστηριότητα) σε µια άλλη ή και όταν καλούνται να
προσαρµοστούν στη νέα κατάσταση (Warshak, 2001b).
5. Μερικές φορές ένα παιδί µπορεί να νιώθει ότι πρέπει να βοηθήσει τον έναν γονέα να
αντιµετωπίσει τις συναισθηµατικές του δυσκολίες και να αρνείται να αποµακρυνθεί
από αυτόν τον γονέα. Ωστόσο, τα παιδιά εξακολουθούν να αγαπούν τον άλλο γονέα
(Warshak, 2001b).
Ο Warshak (2001b) υποστηρίζει ότι, ακόµη και σε µη διαζευγµένες οικογένειες, το
παιδί αισθάνεται συχνά πιο κοντά στον έναν γονέα απ’ ότι στον άλλον (συνήθως στο
γονέα µε το ίδιο φύλο). Ωστόσο αυτή η προτίµηση δεν εµποδίζει το παιδί να προσεγγίσει –
να αξιολογήσει θετικά και τους δύο γονείς. Όταν όµως αυτή η προτίµηση γίνεται πολύ
ισχυρή, ο Warshak (2001b) ονοµάζει την σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του παιδιού και
του γονέα «εταιρική σχέση».Σύµφωνα µε τους Kelly και Johnson (2001), ένα παιδί µπορεί
λανθασµένα να θεωρηθεί ως αλλοτριωµένο επειδή προτιµά τον έναν γονέα, καθώς δεν
επιθυµεί την διακοπή της σχέσης µε τον άλλον γονέα. Οι συγγραφείς αυτό το αποκαλούν
«ευθυγράµµιση» της εταιρικής σχέσης.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν ο γονέας απορρίπτεται από το παιδί του, υποψιάζεται
και κατηγορεί τον άλλο γονέα ότι το επηρέασε αρνητικά (Warshak, 2001b).
Ε. Αναφορικά µε τον γονέα που αποξενώνει. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο ο γονέας
απολαµβάνει την εκδίκηση και τη νίκη του.Σε µακροπρόθεσµη βάση, κάθε µέλος
(συµπεριλαµβανοµένου και του γονέα που αποξενώνει) πάσχει από συνεχή αγωνία ότι ο
άλλος γονέας δεν αισθάνεται ενοχές ή λύπη και ο ίδιος δεν βιώνει ολοκληρωτική
ικανοποίηση (Cartwright, 1993).Οι πεποιθήσεις σχετικά µε τον αποξενωµένο γονέα δεν
αλλάζουν, όµως ενισχύονται από την αποφυγή της γνωστικής ασυµφωνίας(Van
Gijseghem, 1992). Εάν συµβεί µια αλλαγή στην επιµέλεια ο γονέας αντιδρά πολύ άσχηµα.
ΣΤ. Αναφορικά µε τον αποξενωµένο γονέα. Τα αποτελέσµατα του «συνδρόµου γονεϊκής
αποξένωσης»στον αποξενωµένο γονέα είναι: η απώλεια της ζωής µε τα παιδιά, η απώλεια
της γονεϊκής ταυτότητας, καθώς και πιθανά προβλήµατα (ψυχοσωµατικές ασθένειες,
αυτοκτονίες, ατυχήµατα, ή αντιδραστική χρόνια κατάθλιψη, κ.ά.). Η αντίδραση του
αποξενωµένου γονέα εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες και από τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητάς του.Χωρίς την παροχή συµβουλών ο αποξενωµένος γονέας µπορεί να
οδηγηθεί σε κατάθλιψη ή σε θυµό και µίσος (Chaplier, 2003). Επιπλέον, η εµπειρία του
αποξενωµένου γονέα µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την νέα σχέση του (ο
νέος σύντροφος αισθάνεται σε µια περιφερειακή θέση) (Gardner, 1998a).
Συνολικά, τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδροµο εµφανίζουν αν όχι όλα τα
περισσότερα συµπτώµατα. Ωστόσο, σε ήπιες περιπτώσεις τα συµπτώµατα µπορεί να µην
είναι εµφανή και όπως συµβαίνει σε όλα τα σύνδροµα, δεν υπάρχει κάποια κύρια αιτία,
καθώς αυτά βρίσκονται σε συνάρτηση µε όλους τους εµπλεκόµενους (τον γονέα που
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αποξενώνει, τις αντιδράσεις του γονέα που αποξενώνεται, τις αντιδράσεις του παιδιού
(Gardner, 1998), το ευρύτερο περιβάλλον και τις υποστηρικτικές πηγές που έχουν οι
εµπλεκόµενοι στην διάθεση τους).
4.4.4. Ενδοοικογενειακή βία
Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα καταστροφικό κοινωνικό πρόβληµα που επηρεάζει
κάθε τοµέα του πληθυσµού. Η πλειοψηφία των µελετών αποκαλύπτει ότι το 30% έως το 60%
των ενηλίκων και των παιδιών αντιµετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία (Appel & Holden,
1998· Edleson, 1999· Jaffe & Wolfe, 1990).
Η συντροφική βία, επίσης, µελετάται και σε συνάρτηση µε το διαζύγιο και µε την
επιµέλεια των παιδιών (Hardesty & Chung, 2006). Σύµφωνα µε τη θεωρία των συστηµάτων
όλα τα µέλη µιας οικογένειας είναι αλληλένδετα (Whitchurch & Constantine, 1993). Ένα
µέρος της οικογένειας δεν µπορεί να µελετηθεί σε αποµόνωση από το υπόλοιπο σύστηµα, και
το τι συµβαίνει σε ένα τµήµα του συστήµατος επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια. Οι
οικογένειες, επίσης, επηρεάζουν και επηρεάζονται από άλλα συστήµατα (π.χ. πολιτιστικά
πρότυπα, νοµικό σύστηµα, κ.ά.), που συνθέτουν το περιβαλλοντικό πλαίσιο της οικογένειας,
το οποίο µπορεί να υποστηρίξει ή να παρεµποδίσει τη λειτουργία της (Whitchurch &
Constantine, 1993). Η θεωρία των συστηµάτων είναι χρήσιµη για την κατανόηση του τρόπου
µε τον οποίο οι οικογένειες προσαρµόζονται µετά το χωρισµό / διαζύγιο και το πώς
αντιλαµβάνονται και βιώνουν τη βία. Μητέρα – παιδί,πατέρας – παιδί και µητέρα – πατέρας
αποτελούν δυάδες, οι οποίες µετασχηµατίζονται µετά από έναν χωρισµό, καθώς
αναπτύσσονται νέοι κανόνες και τρόποι αλληλεπίδρασης (Stewart, Copeland, Chester, Malley
& Barenbaum, 1997). Ωστόσο, αν και οι γονείς χωρίζουν παραµένουν σε αλληλεξάρτηση.
Αυτή η συνεχής σύνδεση µεταξύ των πρώην συζύγων παρουσιάζει κινδύνους για τις γυναίκες
και τα παιδιά σε περιπτώσεις που προϋπήρχε ή υπάρχει ακόµα βία. Η βία προ- διαζυγίου είναι
πιο πιθανό να οδηγήσει τις γυναίκες στο διαζύγιο και όχι τους άνδρες για δύο λόγους: Κατ’
αρχάς τα πολιτισµικά πρότυπα θεωρούν τον χωρισµό και το διαζύγιο ως την κυρίαρχη λύση
για τις γυναίκες που πέφτουν θύµατα κακοποίησης (Brown, 1997) και δεύτερον, γιατί οι
καταχρηστικές συµπεριφορές των ανδρών συχνά θεωρούνται εξαρτώµενες από τις
συντρόφους τους (Johnston & Roseby, 1997) και ως εκ τούτου είναι απρόθυµοι να
εγκαταλείψουν την άσκηση έλεγχου µέσω του χωρισµού (Hotton, 2001). Παρά το γεγονός ότι
οι γυναίκες ενθαρρύνονται να εγκαταλείψουν τους βίαιους συντρόφους τους για να
προστατέψουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους, ο χωρισµός είναι µια περίοδος αυξηµένου
κινδύνου για αύξηση της βίας προς τις γυναίκες. Οι µελέτες δείχνουν, ότι η βία συνεχίζεται
συχνά και αφού η γυναίκα φύγει από τον βίαιο σύντροφό της (Fleury, Sullivan & Bybee,
2000). Σε σύγκριση µε τις παντρεµένες, οι διαζευγµένες γυναίκες σε µία µελέτη είχαν 2,5
φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν βιώσει βία στο παρελθόν και οι χωρισµένες
γυναίκες 6,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν τη βία (Kershner, Long &
Anderson, 1998), ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των δικαστηρίων για την επιµέλεια των παιδιών
και την διατροφή (Kurz, 1996).
Ο Hotton (2001) διαπίστωσε, ότι τα παιδιά είχαν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν
µάρτυρες βίας έναντι του ενός γονέα µετά από το χωρισµό, σε σύγκριση µε πριν το χωρισµό.
Ίσως τα παιδιά να βλέπουν περισσότερο τη βία µετά το χωρισµό, γιατί η βία εµφανίζεται στο
πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων που σχετίζονται µε αυτά. Η συνεχής έκθεση των παιδιών σε
συναισθηµατικά και σωµατικά τραυµατικά γεγονότα µπορεί να έχει αθροιστικές αρνητικές
συνέπειες για τα παιδιά (Kelly, 1993). Στις µέρες µας, µετά το γονεϊκό διαζύγιο υπάρχει η
τάση να ενισχύεται η κοινή επιµέλεια ή επαφή ή επισκεψιµότητα µε τα παιδιά και από τους
δυο γονείς. Παρά το γεγονός ότι ενισχύεται η από κοινού επιµέλεια και οι συνεργατικές
σχέσεις, οι γονείς δεν είναι πάντα σε θέση να διαπραγµατευτούν επιτυχώς τις σχέσεις τους
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(Ahrons, 1994), καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η γονεϊκότητα περιλαµβάνει δυο γονεϊκά
συστήµατα, τα οποία καλούνται να συνεργαστούν σε ότι αφορά µια ποικιλία θεµάτων. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να αναπτύσσεται συχνά σύγκρουση, καθώς οι γονείς µετά το διαζύγιο
καλούνται να διαπραγµατευθούν νέους κανόνες και τρόπους αλληλεπίδρασης. Αυτή η
συνεχής σύγκρουση µπορεί, ωστόσο, να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα παιδιά. Πράγµατι σε
έρευνα φάνηκε, ότι η έκθεση των παιδιών σε συνεχείς γονεϊκές συγκρούσεις µετά το διαζύγιο
µπορεί να επισκιάσει τα θετικά οφέλη της από κοινού συνεργασίας, επικοινωνίας, επαφής ή
και ανατροφής (Marsiglio, Amato, Day & Lamb, 2000) µε σηµαντικές βραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες συνέπειες στην οµαλή ανάπτυξη και προσαρµογή τους.
Ο κίνδυνος θανατηφόρου βίας είναι πολύ υψηλότερος µεταξύ των χωρισµένων
ζευγαριών από ό, τι µεταξύ των παντρεµένων ζευγαριών. Μεταξύ του 1974 και 1992, το
ποσοστό των δολοφονιών που διαπράχθηκαν κατά του συζύγου, ήταν έξι φορές µεγαλύτερο
για τις χωρισµένες γυναίκες, από ό,τι για τις γυναίκες που ζούσαν ακόµη µε τον
κατηγορούµενο κατά τη στιγµή της δολοφονίας (Wilson & Daly, 1994). Επίσης οι
διαζευγµένες γυναίκες, σε σύγκριση µε τις έγγαµες, έχουν δεκατέσσερις φορές περισσότερες
πιθανότητες να πέσουν θύµατα ενδοοικογενειακής βίας (Molina, 2006).
Σύµφωνα µε το VAWS (έρευνα για την βία κατά των γυναικών), στο 39% των
ζευγαριών που πλήττονται από τη βία το θύµα ανέφερε, ότι τα παιδιά είχαν δει τα βίαια
επεισόδια. Υποστηρίζεται, ότι όταν τα παιδιά είναι αυτόπτες µάρτυρες κακοποίησης των
µητέρων τους έχουν υποστεί τραυµατισµούς. Πάνω από το 50% των περιπτώσεων η βία ήταν
τόσο σοβαρή, ώστε το θύµα να φοβάται για τη ζωή του. Μελέτες εκτιµούν ότι 10% µε 20%
των παιδιών βρίσκονται σε κίνδυνο έκθεσης σε ενδοοικογενειακή βία (Carlson, 2000).
Εξαιτίας της έκτασης και της έντασης του φαινοµένου, πολλοί θεωρητικοί
επιχείρησαν να ερµηνεύσουν τον «µηχανισµό» της ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος
προκαλεί σοβαρότατο τραυµατισµό στα παιδιά. Για παράδειγµα, η θεωρία της κοινωνικής
µάθησης του Bandura δείχνει, ότι τα παιδιά µαθαίνουν διαφορετικά πρότυπα συµπεριφορών
µέσω της παρατήρησης, της µίµησης και της ενίσχυσης. Έτσι τα παιδιά που έχουν εκτεθεί σε
ενδοοικογενειακή βία εξάγουν το συµπέρασµα, ότι η βία είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο για
την επίλυση των συγκρούσεων, η βία έχει µια θέση µέσα στην οικογένεια κ.ά. Η γνωστική
θεωρία του Piaget υποστηρίζει, ότι η έκθεση των παιδιών σε ενδοοικογενειακή βία έχει
αρνητικές επιπτώσεις στη φυσική, γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Έτσι τα παιδιά, σκεπτόµενα εγωκεντρικά και στη βάση των συγκεκριµένων διεργασιών,
αδυνατούν να κατανοήσουν την αιτιώδη συνάφεια µε περισσότερες από µια µεταβλητές και
έτσι καθιστούν υπαίτιους τους εαυτούς τους για την άσκηση της ενδοοικογενειακής βίας. Η
θεωρία της επίκτητης αδυναµίας του Seligman υποστηρίζει, ότι τα παιδιά που βιώνουν
ενδοοικογενειακή βία µαθαίνουν να αισθάνονται αδύναµα στο να ελέγξουν αυτά που τους
συµβαίνουν. Τα παιδιά αισθάνονται αβοήθητα τόσο πριν, όσο και µετά την άσκηση βίας. Η
φεµινιστική προοπτική υποστηρίζει, ότι η βία και δε η βία κατά των γυναικών, είναι
αποτέλεσµα της πατριαρχικής κοινωνίας. Ορίζει τη βία ως ένα µέσο, µε το οποίο τα άτοµα
επιλέγουν να ελέγξουν τους άλλους. Τονίζει το ρόλο των στερεοτύπων, των αξιών κ.ά.
Διευκρινίζει ότι τα παιδιά που ζουν µέσα σε έναν κύκλο βίας βιώνουν µια ψυχολογική
καταπίεση που επηρεάζει την ανάπτυξή τους(Deehy-Paque, 1999).
Η ενδοοικογενειακή βία µπορεί να αυξήσει όχι µόνο το συναισθηµατικό τραύµα των
εµπλεκόµενων και ειδικά των παιδιών, αλλά και τον σωµατικό τους κίνδυνο. Η έρευνα έχει
δείξει ότι τα παιδιά, όχι µόνο όταν η βία είναι διαδεδοµένη στην οικογένεια, αλλά και όταν
είναι µάρτυρες βίας µεταξύ των γονέων τους, µπορεί να υποφέρουν πολύ και να κάνουν
χρήση βίας τη στιγµή που θα φθάσουν στην ενηλικίωση (Jaffe, Wolfe&Wilson, 1990, όπως
αναφέρεται στο Imhonde, Aluede & Oboite, 2009· O'Keefe, 1995). Οι επιπτώσεις της
ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά είναι καταστροφικές και ποικίλλουν σηµαντικά ανάλογα
µε την ηλικία, το φύλο του παιδιού, το στάδιο ανάπτυξης του και τον ρόλο του στην
120

οικογένεια. Μπορούν επίσης να τραυµατιστούν κατά τη διάρκεια ενός βίαιου επεισοδίου. Τα
βρέφη και τα νήπια που ήταν µάρτυρες βίας δείχνουν υπερβολική ευερεθιστότητα, ανώριµη
συµπεριφορά, διαταραχές ύπνου, συναισθηµατική δυσφορία, φόβους µοναξιάς και
οπισθοδρόµηση στην τουαλέτα και τη γλώσσα. Τα µεγαλύτερα παιδιά καταλήγουν να
θεωρούν τη βία ως τον κατάλληλο τρόπο για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων στις
ανθρώπινες σχέσεις, πράγµα που επηρεάζει την προσαρµογή τους στο σχολείο και τις σχέσεις
τους µε τους συνοµηλίκους τους. Συχνά τα παιδιά αυτά πάσχουν από σοβαρά
συναισθηµατικά προβλήµατα, ζουν µε ντροπή, η ταυτότητά τους πλήττεται και έχουν
ελάχιστη εµπιστοσύνη στο µέλλον. Είναι ανήσυχα, ζουν µε τον φόβο και την αναµονή για ένα
επόµενο επεισόδιο βίας. Οι έφηβοι µπορεί να αντιδράσουν µε την εκδήλωση παραβατικής
συµπεριφοράς, να προσπαθήσουν να αναλάβουν την ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης
και της ασφάλειας στην οικογένεια (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990, όπως αναφέρεται στο
Imhonde, Aluede & Oboite, 2009).
Οι πρόσφατες µελέτες που διερευνούν την επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά
διαπίστωσαν, ότι πολλά από τα ψυχολογικά συµπτώµατα που εµφανίζονται στα παιδιά του
διαζυγίου µπορεί να αποδοθούν στα έτη πριν από το διαζύγιο, όπου συνήθως βιώνουν κάποια
µορφή βίας µέσα στην οικογένεια. Τα προβλήµατα που συνδέονται µε την έκθεση στην
ενδοοικογενειακή βία, είτε πριν, είτε µετά το διαζύγιο ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες
(Carlson, 2000· Paquet – Deehy, 1999):
1. Συµπεριφοριστικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα: σηµειώνονται
τα υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας (θυµού, ανυπακοής), φόβου, άγχους,
απόσυρσης και κατάθλιψης, προβλήµατα στις κοινωνικές σχέσεις και χαµηλή
αυτοεκτίµηση.
2. Γνωστικά και συµπεριφοριστικά προβλήµατα: παρουσιάζεται µειωµένη γνωστική
λειτουργία, κακή σχολική επίδοση, έλλειψη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων,
περιορισµένες δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων, αύξηση των βίαιων στάσεων και
πεποιθήσεων, άκαµπτα στερεότυπα σε ότι αφορά τα φύλα.
3. Μακροχρόνια προβλήµατα: παρουσιάζονται υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης στην
ενήλικη ζωή και, επίσης, αυξηµένη χρήση βίας στις σχέσεις τους.
Τα παιδιά του διαζυγίου που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία έχουν σηµαντικές
γνωστικές, συναισθηµατικές και συµπεριφοριστικές επιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως κάνει την εµφάνιση του και το τραυµατικό
άγχος. Το τραυµατικό άγχος παράγεται από την έκθεση σε γεγονότα που είναι τόσο ακραία ή
σοβαρά και απειλητικά, που απαιτούν τεράστιες προσπάθειες αντιµετώπισης. Αυτό πλήττει
σοβαρά την αίσθηση της ασφάλειας. Ο Terr (1999, όπως αναφέρεται στο Vila et al., 1999)
περιέγραψε τα «τύπου Ι» και «τύπου ΙΙ» τραυµατικά γεγονότα. Η τραυµατική έκθεση µπορεί
να λάβει τη µορφή ενιαίου, βραχυπρόθεσµου γεγονότος (π.χ. βιασµός, κακοποίηση, κ.ά.) και
αναφέρεται ως «τύπος Ι» τραύµα. Τα τραυµατικά γεγονότα µπορεί να περιλαµβάνουν, όµως,
και επανειληµµένη ή παρατεταµένη έκθεση (π.χ. χρόνια θυµατοποίηση όπως η σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών, έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία κ.ά.) και αυτό αναφέρεται ως «Τύπος
II» τραύµα. Η έρευνα δείχνει, ότι αυτή η τελευταία µορφή τραύµατος τείνει να έχει
µεγαλύτερο αντίκτυπο στη λειτουργία του ατόµου. Με την επαναλαµβανόµενη έκθεση σε
τραυµατικά γεγονότα, ένα ποσοστό των ατόµων ενδέχεται να παρουσιάσουν µετατραυµατικό
άγχος (PTSD). Τα άτοµα µε PTSD µπορεί να αρχίσουν να οργανώνουν τη ζωή τους γύρω από
το τραύµα τους. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από PTSD έχουν σηµαντικά
διαπροσωπικά και ακαδηµαϊκά προβλήµατα, ο βαθµός στον οποίο τα συµπτώµατα του PTSD
παρεµβαίνουν στη συνολική λειτουργία, διαφέρει σηµαντικά από άτοµο σε άτοµο.
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Γενικότερα, η ενδοοικογενειακή βία, στο πλαίσιο ή όχι ενός διαζυγίου, έχει
σοβαρότατες συνέπειες για το παιδί και για όλα τα µέλη της οικογένειας. Σε ότι αφορά την
προσαρµογή του παιδιού στο γονεϊκό διαζύγιο έχει βρεθεί, ότι η συσχέτιση
ενδοοικογενειακής βίας και κακής προσαρµογής στο διαζύγιο είναι σχεδόν διπλάσια σε
σχέση µε την προσαρµογή των παιδιών που δεν έχουν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία
(Grych, 2005).
4.4.5. Νοµική διαδικασία
Σε µια διαδικασία διαζυγίου τα παιδιά, όπως και οι γονείς τους, συχνά υποφέρουν από
άγχος, που προκαλείται από µακροχρόνιες διαφορές στα οικονοµικά θέµατα και στα θέµατα
επιµέλειας. Οι αποφάσεις επιµέλειας επιδιώκουν να είναι η καλύτερη λύση για τους γονείς,
αλλά συχνά δεν λαµβάνουν υπόψη τις επιθυµίες και τις ανάγκες των παιδιών (Wallerstein,
1985).
Πέρα από τις επιπτώσεις της απόφασης για το διαζύγιο, η διαδικασία του διαζυγίου
µπορεί η ίδια να έχει αρνητικό αντίκτυπο για την προσαρµογή των παιδιών. Για παράδειγµα
οι Saayman και Saayman (1989, όπως αναφέρεται στο Brandt et al., 2005) υποστηρίζουν, ότι
η αντιδικία στο δικαστήριο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογική προσαρµογή των
παιδιών στο διαζύγιο. Παρατήρησαν, ότι µετά τη διαδικασία του διαζυγίου ένα σηµαντικό
ποσοστό των παιδιών που εξετάσθηκαν θεωρήθηκε, ότι είχαν νευρωτικά ή αντικοινωνικά
συµπτώµατα. Η επίδραση αυτή ήταν ανεξάρτητη από τη στάση ή τη συµπεριφορά των
νοµικών που πήραν µέρος στη διαδικασία. Βρέθηκε, επίσης, ότι τα προβλήµατα
συµπεριφοράς στα παιδιά είχαν σχέση µε τη διάρκεια και το βαθµό των εχθρικών νοµικών
διαφορών µεταξύ των γονέων (Healy et al., 1990· Fabricius & Luecken, 2005· Saayman &
Saayman, 1989, όπως αναφέρεται στο Brandt et al., 2005). Συνήθως, όταν οι γονεϊκές
συγκρούσεις ξεπερνούν το όριο, αρχίζουν οι νοµικές διαδικασίες, από τις οποίες προκύπτει
περαιτέρω σύγκρουση και ένταση. Το παιδί βρίσκεται σε µια πραγµατικότητα που δεν µπορεί
να κατανοήσει. Οι παιδοψυχολόγοι, που ερµηνεύουν τις ζωγραφιές µικρών κυρίως µαθητών,
εύκολα εντοπίζουν τη σύγχυση και τον διχασµό. Περίπου το 30% των παιδιών, που βιώνουν
τις νοµικές διαδικασίες του διαζυγίου και ότι αυτό συνεπάγεται, εµφανίζουν ψυχολογικά
τραύµατα και ψυχοπαθολογική συµπτωµατολογία (Κουτσουπιάς, 2005). Εποµένως,
προκύπτει η ανάγκη για «ειρηνική - διαµεσολαβητική» λύση του γάµου και για µια
αποτελεσµατική δικαστική απόφαση για τα µέλη και ειδικά για τα παιδιά.
Ο µεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος διαπραγµατευτής, ο οποίος
είναι σε θέση να µιλήσει για τις δύο πλευρές και να εργάζεται προς όφελος ολόκληρης της
οικογένειας. Δεδοµένου ότι υπάρχει µόνο ένας διαµεσολαβητής, αυτός ή αυτή θα έχουν µια
σαφή ιδέα για τις επιθυµίες, τα συναισθήµατα, τις ελπίδες και τους φόβους των δύο µερών.
Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν δύο δικηγόροι, οι οποίοι συνήθως αποστέλλουν
επιστολές µε απαιτήσεις και διεκδικήσεις. Η διαδικασία µπορεί να είναι ταχύτερη, λιγότερο
δαπανηρή και λιγότερο επιθετική. Το τελευταίο αυτό σηµείο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όταν
πρόκειται για παιδιά που συµµετέχουν, επειδή οι γονείς θα έχουν µια συνεχή σχέση για το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο και οι δύο θα κατέχουν τη γονεϊκή µέριµνα. Ο
διαµεσολαβητής, µε τη χρήση των γνώσεών του και των διαπραγµατευτικών δεξιοτήτων,
προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε µια από κοινού λογική, δίκαιη και πρακτική λύση.
Αυτό µπορεί να σηµαίνει τη µετακίνησή τους από τις παγιωµένες θέσεις τους.
Τα διάφορα είδη της διαµεσολάβησης είναι:
1. Οικογενειακή διαµεσολάβηση. Είναι η πιο ευρέως διαδεδοµένη πρακτική µορφή της
διαµεσολάβησης. Ο µεσολαβητής της οικογένειας βλέπει και τα δύο µέρη µαζί και
κατά τη διάρκεια των συνεδριών επεξεργάζονται την κατανοµή των περιουσιακών
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στοιχείων, τη διατροφή του παιδιού κτλ. Όταν επιτευχθεί η συµφωνία ο µεσολαβητής
προετοιµάζει µια περίληψη για κάθε σύζυγο και την παραδίδει σε δικηγόρους.
2. Διαµεσολαβητής δικηγόρος. Τα πλεονεκτήµατα αυτών των µεσολαβητών είναι η
κατοχή των νοµικών γνώσεων. Από καιρό ορισµένα µέλη του νοµικού κόσµου έχουν
αρχίσει να εξασκούν συνεργατικά το δίκαιο. Αυτό συµβαίνει όταν οι δυο δικηγόροι
προσπαθούν να καταλήξουν σε µια συµφωνία (Young, 2003). Για να κατανοηθεί η
αποτελεσµατικότητα της διαµεσολάβησης, θα πρέπει να κατανοηθεί η δυναµική της
οικογένειας - του οικογενειακού συστήµατος. Στις ανθρώπινες κοινωνίες το σύστηµα
είναι ένα σύνολο, που δέχεται εξωτερικές επιρροές, αλλά αντιδρά µε τον δικό του
τρόπο. Κάθε οικογένεια έχει τη βασική δοµή της, την ταυτότητά της, τους τρόπους
λειτουργίας της, τους πόρους της, την κοινή ιστορία και το κλίµα της. Σε όλα τα
συστήµατα, µια αλλαγή σε ένα στοιχείο επηρεάζει και τα άλλα στοιχεία. Τα πάντα
είναι συνδεδεµένα. Στο οικογενειακό σύστηµα, ακόµη και όταν ένα µέλος απουσιάζει,
εξακολουθεί να έχει επιρροή σε άλλους. Οι άνθρωποι, το περιβάλλον και οι συνθήκες
αλλάζουν και µεταβάλουν την ισορροπία µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του
οικογενειακού συστήµατος. Αυτές είναι οι µεταβάσεις στη ζωή των οικογενειών.
Είναι µια διαδικασία αλλαγής, που επηρεάζει τη δοµή και τη λειτουργία των
οικογενειών σε διάφορες χρονικές περιόδους. Οι µεταβάσεις µπορεί να είναι
προβλέψιµες και απρόβλεπτες. Στην περίπτωση ενός διαζυγίου µε διαµεσολάβηση
µπορεί να προκύψουν λιγότερες απώλειες, από ότι στην περίπτωση ενός διαζυγίου
που ακολουθείται η τυπική νοµική διαδικασία, η οποία επιφέρει σύγκρουση, καθώς ο
διαµεσολαβητής θα βοηθήσει την οικογένεια να βρει νέες αποτελεσµατικές
ισορροπίες, να εκφράσει την θλίψη της, να βρει διαθέσιµες πηγές και γενικότερα θα
προσφέρει υποστήριξη, η οποία θα είναι προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της οικογένειας (Lessard& Marcotte, 2003).
Σύµφωνα µε την παραπάνω οπτική, οι υπερασπιστές της «διαµεσολαβητικής»
απόφασης υποστηρίζουν, ότι αν προωθηθεί η συνεργασία είναι δυνατόν να παραχθούν
καλύτερα αποτελέσµατα για τα παιδιά, από ότι αν εκτεθούν σε µακρόχρονες δικαστικές
διαµάχες (Dillon & Emery, 1996, όπως αναφέρεται στο Lazarus, 2003). Επιπλέον, η
ικανοποίηση από τις µεθόδους επίλυσης των διαφορών µπορεί να αυξηθεί µετά τις συµφωνίες
της συµµόρφωσης (Kelly & Duryee, 1992, όπως αναφέρεται στο Noreau & Amor, 2004). Οι
ερευνητές δείχνουν, ότι η διαµεσολάβηση είναι καταλληλότερη από τη νοµική διαδικασία και
από τη νοµική διαπραγµάτευση. Υποστηρίζουν, ότι η διαµεσολάβηση µε στόχο την
προώθηση προσαρµοστικών συµπεριφορών και όχι ανταγωνιστικών συµπεριφορών είναι πιο
αποτελεσµατική, πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή.
OιSaayman (1989, όπως αναφέρεται στο Brandt et al., 2005), επίσης, συνιστούν την
αντικατάσταση της δικαστικής διαδικασίας µε τη µεσολάβηση οικογενειακών δικαστηρίων.
Υποστηρίζουν, ότι ο µεσολαβητής µπορεί να συµβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και να
µεσολαβήσει στην περίπτωση των πιο ευάλωτων παιδιών. Επίσης υποστηρίζουν, ότι οι
µεσολαβητές έχουν δεξιότητες διαπραγµάτευσης και αξιολόγησης που δεν έχουν οι
δικηγόροι. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τον ισχυρισµό ότι η διαµεσολάβηση προκαλεί
ανισορροπίες της εξουσίας πάνω στις γυναίκες, τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης δείχνουν
ότι οι γυναίκες έχουν σηµαντικά πιο ευνοϊκές απόψεις από τους άνδρες για τη
διαµεσολάβηση (Duryee, 1991, όπως αναφέρεται στο Pearson, 1993). Σε απάντηση στο
επιχείρηµα, ότι οι µεσολαβητές επιβάλουν τις δικές τους αξίες, δεν υπήρξε καµία ένδειξη ότι
οι πελάτες έχουν την εντύπωση ότι τους έχουν επιβληθεί οι αξίες του διαµεσολαβητή.
Συνολικά οι πελάτες βρίσκονται στην ευχάριστη θέση και έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν
τη δική τους άποψη και να επικεντρωθούν σε σηµαντικά ζητήµατα. Ωστόσο εκφράζουν
δυσπιστία στην τήρηση των συµφωνιών από τον σύζυγό τους. Αν και ορισµένα στοιχεία
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δείχνουν, ότι ο βαθµός ικανοποίησης είναι υψηλός στους γονείς που χρησιµοποιούν τη
διαµεσολάβηση, τα ευρήµατα, µε βάση µια σύγκριση µεταξύ της τυπικής νοµικής
διαδικασίας και της διαµεσολάβησης σε ότι αφορά παράγοντες όπως είναι η εισαγωγή νέων
διαδικασιών και συµφωνιών συµµόρφωσης µετά το διαζύγιο, παραµένουν ασαφής, κυρίως
λόγω των διαφορών µεταξύ των προγραµµάτων διαµεσολάβησης και των πελατών που
εµπλέκονται σε αυτά (Dillon & Emery, 1996, όπως αναφέρεται στο Lazarus, 2003).Η
ανάπτυξη ενός «σχεδίου γονεϊκής µέριµνας» αποτελεί µια άλλη εναλλακτική λύση αντί της
παραδοσιακής δικαστικής διαδικασίας. Αυτό το σχέδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός
εγγράφου που εκπονείται από κοινού από τους δύο γονείς, το οποίο καθορίζει τα διάφορα
κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων, τη διευθέτηση των συγκρούσεων και το χρόνο παραµονής.
Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι οι γονείς συζητούν και συµφωνούν µεταξύ τους, παρά
εφαρµόζουν µια δικαστική απόφαση. Η Leeg (1990, όπως αναφέρεται στο Pearson, 1993),
επέλεξε να κάνει συνέντευξη σε δικηγόρους, δικαστές και σε άλλα άτοµα που παίρνουν µέρος
στη δικαστική απόφαση, προκειµένου να εκτιµήσει τη χρησιµότητα αυτού του νόµου.
Κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι αυτός ο νόµος είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού
των κοινών αποφάσεων και των αποφάσεων κοινής επιµέλειας και προσπάθησε να επιβάλει
περιορισµούς σε περιπτώσεις βίας. Ωστόσο διαπίστωσε, ότι οι περισσότεροι γονείς δεν
εµπλέκονταν σε µεγάλο βαθµό στη λήψη αποφάσεων και ο χρόνος διατήρησης και επίλυσης
ήταν περιορισµένος από τους γονείς. Επιπλέον δεν υπήρχε καµία άµεση απόδειξη, ότι τα
σχέδια που είχαν βοηθήσει τους γονείς επικεντρώθηκαν και στις ανάγκες των παιδιών ή και
στην πρόληψη συγκρούσεων. Δεν υπήρχε, επίσης, καµία πληροφορία σχετικά µε τις
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του νόµου αυτού.
Παρά το γεγονός ότι τα σχέδια γονεϊκής µέριµνας και των υπηρεσιών
διαµεσολάβησης φαίνεται να είναι βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις για δικαστικά θέµατα
επιµέλειας και πρόσβασης, η αποτελεσµατικότητά τους είναι σχετικά πολύ λίγο γνωστή.
Δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών διαµεσολάβησης, θα πρέπει
να συγκριθούν τα αποτελέσµατα των διαφόρων τύπων διαµεσολάβησης µε αυτά των
επίσηµων δικαστηρίων.
Γενικότερα προωθείται η διευκόλυνση των επαφών, η ευηµερία, η ανάγκη οι
αποφάσεις να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές πραγµατικότητες τωνοικογενειών, να
παρέχουν στήριξη και υπηρεσίες όταν απαιτείται. Αυτά τα «ανθρωπιστικά» προγράµµατα
έχουν στόχο την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των οικογενειακών ευθυνών, τη διευκόλυνση
των µελών, την προώθηση της διαχείρισης του δικού τους µέλλοντος και την εξασφάλιση ότι
θα λαµβάνουν βοήθεια και υπηρεσίες. Σε αυτά τα προγράµµατα στόχος είναι να ληφθεί
υπόψη η πραγµατικότητα για καθεµιά από τις οικογένειες και οι αποφάσεις να είναι
προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας (Lessard & Marcotte,
2003).
4.4.6. Επιµέλεια, πρόσβαση και συµµετοχή του άλλου γονέα
Οι επιπτώσεις των αποφάσεων σχετικά µε την επιµέλεια και την επικοινωνία των
γονέων µε τα παιδιά έχουν αποτελέσει αντικείµενο µεγάλης συζήτησης. Αξίζει να σηµειωθεί,
ότι η στροφή προς το θεσµό της «κοινής επιµέλειας», η οποία παρατηρείται στα ευρωπαϊκά
κράτη, δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα αυξηµένης ευαισθησίας για θέµατα γονεϊκής ισότητας
δικαίου αναφορικά µε τα συµφέροντα του παιδιού, αλλά και απάντηση στο πρακτικό
πρόβληµα της διατήρησης της επαφής µεταξύ γονέων – παιδιού. Όπως υποστηρίζεται, η
άσκηση της επιµέλειας από τον έναν γονέα µετά τον χωρισµό, έχει ως αποτέλεσµα την
σταδιακή αποξένωση του άλλου γονέα από το παιδί, µε όλες τις δυσλειτουργικές συνέπειες
για το παιδί και την κοινωνία (Μίχας, 2009).
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Πριν αναλυθεί το παρόν θέµα, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούν οι τύποι επιµέλειας,
όπως αναφέρονται από την Meyer (2002: 1):
1. Αποκλειστική επιµέλεια (ο ένας γονέας έχει την επιµέλεια και ο άλλος δεν έχει
πρόσβαση στα παιδιά).
2. Αποκλειστική επιµέλεια (ο ένας γονέας έχει την επιµέλεια και ο άλλος έχει πρόσβαση
στα παιδιά).
3. Κοινή νοµική επιµέλεια (οι γονείς µοιράζονται αρµοδιότητες λήψης αποφάσεων σε
πτυχές της ζωής των παιδιών).
4. Κοινή φυσική επιµέλεια ή κοινόχρηστη επιµέλειας (οι γονείς µοιράζονται την ευθύνη
της καθηµερινής φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών).
5. Ξεχωριστή επιµέλεια (τα παιδιά χωρίζονται µεταξύ των γονέων).
Όλο και περισσότερο προτείνεται και επιδιώκεται η συµφωνία µεταξύ των γονέων και
η αύξηση και διατήρηση της σχέσης µεταξύ του πατέρα και των παιδιών. Μέχρι πρόσφατα,
στις περισσότερες περιπτώσεις, η µητέρα είχε την επιµέλεια και ο πατέρας έπαιρνε τα
δικαιώµατα επικοινωνίας.
Έχει φανεί, ότι κάποιοι τύποι επιµέλειας είναι πιο σταθεροί. Η επιµέλεια από την
µητέρα τείνει να είναι πιο σταθερή µετά το διαζύγιο (Maccoby & Mnookin, 1992) σε σχέση
µε την επιµέλεια από τον πατέρα και την πατρική συµµετοχή.
Στην Καλιφόρνια η κοινή νοµική επιµέλεια δεν έδειξε σηµαντική συσχέτιση µε την
αυξηµένη συµµετοχή του πατέρα στη λήψη αποφάσεων ή µε την αυξηµένη διάθεση χρόνου
στα παιδιά, µε την αύξηση της συµµόρφωσης στις διατάξεις που αφορούν την υποστήριξη
των παιδιών και µε τον έλεγχο του εισοδήµατος. Σε περιπτώσεις κοινής επιµέλειας µια µικρή
µείωση παρατηρήθηκε, σε ότι αφορά την ασυµφωνία µεταξύ των γονέων, αλλά δεν υπήρξε
καµία αντίστοιχη αύξηση της συνεργασίας της επικοινωνίας.
Ανεξάρτητα από τον τύπο της επιµέλειας, στις περισσότερες περιπτώσεις οι
διαζευγµένοι πατέρες είχαν την τάση να σταµατούν να βλέπουν τα παιδιά τους και, στις
περιπτώσεις που διατηρούσαν επαφές, είχαν την τάση να µειώνουν την συχνότητα των
επισκέψεων τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο πατέρας και τα
παιδιά του δεν ζούσαν µαζί, οι επαφές συρρικνώνονταν όλο και περισσότερο. Οι µητέρες που
δεν είχαν την επιµέλεια, φάνηκε πιο πιθανό να επιδιώκουν να διατηρήσουν την επαφή µε τα
παιδιά τους, από ό,τι οι πατέρες που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση. Ορισµένοι πατέρες
ήταν παρόντες στη ζωή των παιδιών τους µετά το διαζύγιο. Σχεδόν το 25% των πατέρων που
δεν είχαν την επιµέλεια των παιδιών τους επιδίωκαν να δουν τα παιδιά τους τουλάχιστον µία
φορά την εβδοµάδα και πάνω από το 1/3 αυτών ξόδευαν πάρα πολύ µεγάλα χρονικά
διαστήµατα µαζί µε τα παιδιά, στο πλαίσιο των επισκέψεων που διαρκούσαν περισσότερο
από ένα Σαββατοκύριακο (Seltzer, 1993).
Επίσης, σε περιπτώσεις που κάποιος γονέας ήταν επικίνδυνος για το παιδί του, του
στερούταν τόσο η επιµέλεια, όσο και η πρόσβαση σε αυτό. Η έρευνα έδειξε, ότι η µείωση των
επαφών µε τον γονέα που δε ζει στο σπίτι είχε αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση µεταξύ γονέα
και παιδιού και ότι η διακοπή της επαφής του ενός γονέα µε το παιδί µπορεί να προκαλούσε
αρνητικές επιπτώσεις στη συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και
στη συµπεριφορά τους (McKinnon &Wallerstein, 1988, όπως αναφέρεται στο Αrendell,
2010).
Ένα πολύ σηµαντικό θέµα ήταν η επαφή ενός γονέα µε τα παιδιά του, χωρίς
πραγµατικά να το επιθυµεί και να νοιάζεται γι’ αυτά. Έχει διαπιστωθεί, ότι τα παιδιά µε
µεγαλύτερη συχνότητα πρόσβασης και στους δύο γονείς έδειξαν περισσότερα
συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά προβλήµατα από εκείνα, των οποίων η πρόσβαση στο
γονέα που δεν τα επιθυµούσε ήταν περιορισµένη. Τα αποτελέσµατα ήταν τα ίδια, ανεξάρτητα
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από το εάν οι γονείς υιοθετούσαν επιθετική συµπεριφορά προς τον άλλον γονέα ή όχι. Ο
Healy και οι συνεργάτες (1990) παρατήρησαν, ότι στις περιπτώσεις των µικρών παιδιών και
ειδικά των αγοριών, παρουσιάζονταν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς. Τα
µεγαλύτερα παιδιά και ειδικά τα κορίτσια, παρουσίαζαν µειωµένη αυτοεκτίµηση, αλλά
λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς. Σε γενικές γραµµές, οι Wallerstein και Kelly (1980,
όπως αναφέρεται στο Lemieux & Cloutier, 1995) στις µελέτες τους έδειξαν, ότι τα παιδιά
προτιµούσαν σαφώς ευέλικτες επαφές, χωρίς περιορισµούς µε τον γονέα που δεν ζούσε στο
σπίτι.
Οι Leach και Neufeld (όπως αναφέρεται στο Kruk, 2010) έχουν υποστηρίξει, ότι η
κοινή επιµέλεια θα µπορούσε να είναι πιο ευεργετική, γιατί κατά κάποιο τρόπο οι γονείς
δεσµεύονται (Kruk, 2008). Επιπλέον ευρήµατα δείχνουν, ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα
των παιδιών, των οποίων οι γονείς έχουν κοινή επιµέλεια και ζουν και µε τους δύο γονείς
µετά το διαζύγιο, δεν εµφανίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Η έρευνα επίσης δείχνει, ότι τα
παιδιά που βιώνουν ένα γονεϊκό χωρισµό και διατηρούν σχέσεις και µε τους δύο γονείς
προστατεύονται, στον ύψιστο δυνατό βαθµό, από τη σηµαντική µείωση του βιοτικού τους
επιπέδου (Kruk, 2010). Ωστόσο τα παιδιά που ζουν µε έναν γονέα, ο οποίος έχει και την
επιµέλεια, τείνουν να εµφανίζουν ένα ή περισσότερα προβλήµατα σε σχέση µε τα παιδιά που
ζουν και µε τους δύο γονείς (Haddad, 1998). Στη δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά µπορεί να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα προσαρµογής, διότι τα δυο νοικοκυριά έχουν διαφορετικές
αξίες, ηθική και πρακτικές. Επίσης, µπορεί να προκληθούν αυξηµένες ευκαιρίες για
συγκρούσεις µεταξύ των γονέων, ιδίως σε βασικά θέµατα (Kruk, 2010).
Σύµφωνα µε τα εµπειρικά στοιχεία για τη στήριξη ή όχι της από κοινού επιµέλειας,
ορισµένοι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι τα παιδιά που υπόκεινται στο καθεστώς της κοινής
φυσικής επιµέλειας είναι καλύτερα προσαρµοσµένα συναισθηµατικά και κοινωνικά από τα
παιδιά, των οποίων την επιµέλειά τους έχει ο ένας γονέας (Sodermans et al., 2013).
Ειδικότερα, από έρευνες έχει αναδειχθεί, ότι η αποκλειστική επιµέλεια από την µητέρα
οδηγεί συχνά σε γονεϊκή αποξένωση και η απουσία του πατέρα συνδέεται µε αρνητικά
αποτελέσµατα στο παιδί. Το 25% της νεολαίας στις καναδικές φυλακές δεν έχουν πατέρα, το
71% των παιδιών που δεν ζουν µε τον πατέρα εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, το 90% που
δραπετεύουν δεν έχουν ζήσει µε τον πατέρα τους, ενώ τα παιδιά που δεν ζουν µε τον πατέρα
τους παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, αυτοκτονίας, παραβατικότητας,
περισσότερες πιθανότητες εγκυµοσύνης στην εφηβική ηλικία, προβλήµατα συµπεριφοράς και
κατάχρησης ουσιών (Kruk, 2010).
Επιπλέον, το 70% των παιδιών του διαζυγίου που ζουν και µε τους δυο γονείς
πιστεύουν, ότι ο ίσος χρόνος µε κάθε γονέα είναι η καλύτερη ρύθµιση διαβίωσης για τα
παιδιά. Τα παιδιά που έχουν ίση διευθέτηση του χρόνου έχουν τις καλύτερες σχέσεις µε κάθε
έναν από τους γονείς τους µετά το διαζύγιο (Fabricius, 2003).
Σε µια πρόσφατη µετά-ανάλυση του Bauserman (2002, όπως αναφέρεται στο Kruk,
2010) των σηµαντικότερων µελετών της Βόρειας Αµερικής σε ότι αφορά το είδος της
επιµέλειας των παιδιών του διαζυγίου έδειξε, ότι τα παιδιά κοινής επιµέλειας είναι καλύτερα
προσαρµοσµένα σε όλα τα επίπεδα (π.χ. γενική ρύθµιση, οικογενειακές σχέσεις,
αυτοεκτίµηση, συναισθηµατική και συµπεριφοριστική προσαρµογή). Ένα από τα βασικά
πορίσµατα της µετά-ανάλυσης ήταν η απροσδόκητη µείωση των γονεϊκών συγκρούσεων στην
κοινή γονεϊκή επιµέλεια, σε σχέση µε τις περιπτώσεις αποκλειστικής επιµέλειας. Όσο
λιγότερο ένας γονέας αισθανόταν ότι απειλούνταν από την απώλεια του παιδιού του και του
γονεϊκού του ρόλου, τόσο µικρότερη ήταν και η πιθανότητα σύγκρουσης µε τον άλλον γονέα.
Οι Kline, Tschann, Johnston και Wallerstein (1989), ωστόσο,δεν βρήκαν καµία
διαφορά, ανάµεσα στην από κοινού φυσική επιµέλεια και την επιµέλεια από τη µητέρα από
την άποψη της συµπεριφοράς, της συναισθηµατικής ή της κοινωνικής υγείας. O Lye (1999,
όπως αναφέρεται στο Allen, 2007), επίσης, δεν υποστηρίζει την άποψη ότι τα υψηλότερα
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επίπεδα της επαφής του παιδιού και µε τους δυο γονείς είναι αυτόµατα ή πάντα ευεργετικά
για τα παιδιά. Το βάρος των στοιχείων στρέφεται προς τη σηµασία της γονεϊκής σύγκρουσης.
Η γονεϊκή σύγκρουση είναι µια σηµαντική πηγή, που µειώνει την ευηµερία των παιδιών του
διαζυγίου. Η έρευνα δείχνει, ότι η κοινή φυσική επιµέλεια µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες
για τα παιδιά που βιώνουν συχνές και έντονες γονεϊκές συγκρούσεις.Αντιθέτως, σε
περιπτώσεις µη γονεϊκής σύγκρουσης, η κοινή επιµέλεια των γονέων µπορεί να ενισχύσει την
ευηµερία των παιδιών. Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι, σύµφωνα µε αυτές τις έρευνες, ότι η
κοινή επιµέλεια είναι αποτελεσµατική µόνο όταν δεν υπάρχουν γονεϊκές συγκρούσεις. Στις
µελέτες σχετικά µε τις συνθήκες που προάγουν την επιτυχία της από κοινού επιµέλειας
διαπιστώθηκε, ότι κάποια από τα άτοµα που επέλεξαν να έχουν κοινή γονεϊκή µέριµνα ήταν
πολύ ικανοποιηµένα, ενώ κάποια άλλα λιγότερα ικανοποιηµένα. Η Kruk (2010) εκτιµά, ότι
για να επιτύχει η από κοινού επιµέλεια θα πρέπει οι δύο γονείς να επικεντρώνονται στα
παιδιά, να δεσµεύονται να εκπληρώσουν τους γονεϊκούς τους ρόλους, να σέβονται ο ένας τον
άλλον, να είναι ευέλικτοι, να επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας, να παρέχουν
συναισθηµατική σταθερότητα και να είναι σε θέση να αγνοήσουν τις συγκρούσεις που
προκύπτουν από τις µεταξύ τους σχέσεις και τις προσωπικές τους ανάγκες.
Η Kelly (1993) διαπιστώνει, ότι η φροντίδα των παιδιών δεν είναι ο µοναδικός
παράγοντας πρόβλεψης της προσαρµογής του παιδιού µετά το διαζύγιο. Πιστεύει, ότι ο
βαθµός προσαρµογής συνδέεται µε ένα περίπλοκο φάσµα κοινωνικό-οικονοµικών και
ψυχολογικών παραγόντων και εξαρτάται λιγότερο από τη δοµή της οικογένειας µετά το
διαζύγιο. Η Kelly (1993) υποστηρίζει, ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ µητρικής επιµέλειας
και φροντίδας από τον πατέρα, σε σχέση µε διάφορες µεταβλητές.
Τέλος, από τα παραπάνω αναδεικνύεται η ανάγκη των παιδιών να έχουν δικαίωµα να
αγαπούν και τους δύο γονείς και να επικοινωνούν µε τον καθένα χωρίς την παρεµβολή του
άλλου. Τα παιδιά ωφελούνται από το ειρηνικό κλίµα επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ
των γονέων και µε αυτό τον τρόπο αισθάνονται ότι είναι ασφαλή και προστατευµένα. Δεν θα
πρέπει να αγνοείται, ότι οι ανάγκες των παιδιών διαφέρουν σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο και
κατά συνέπεια χρειάζονται τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων και των δύο γονέων. Τα
παιδιά, σε κάθε περίπτωση, βιώνουν καλύτερα τις δυσκολίες όταν ο κάθε γονέας υποστηρίζει
και ενθαρρύνει τη σχέση τους µε τον άλλον γονέα. Ωστόσο είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι
η συµµετοχή και η πρόσβαση του άλλου γονέα, που δεν έχει την επιµέλεια –συνήθως του
πατέρα–, επηρεάζεται από πλήθος κοινωνικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων παραγόντων.
4.4.6.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την πατρική πρόσβαση µετά το διαζύγιο
4.4.6.1.1. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
Σε έρευνες για την πατρότητα προ και µετά διαζυγίου έχει επισηµανθεί, ότι υπάρχουν
παράγοντες που βοηθούν ή παρεµποδίζουν την πατρική συµµετοχή (Arendell, 1995· Lupton
& Barclay, 1997· Simpson, McCarthy & Walker 1995). Η προσαρµογή και η διατήρηση του
ενεργού πατρικού ρόλου µετά το διαζύγιο δεν είναι µια εύκολη υπόθεση.
Ο Nielsen έχει προτείνει τέσσερις λόγους σύµφωνα µε τους οποίους οι πατέρες δεν
συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό στην ανατροφή των παιδιών τους. Ειδικότερα είναι: οι
στάσεις της κοινωνίας για την πατρότητα – οι άνδρες θεωρείται ότι είναι κατώτεροι από τις
γυναίκες στην ανατροφή των παιδιών, η εξιδανίκευση της µητρότητας –οι µητέρες θεωρείται
ότι διαθέτουν πάντα ενάρετη, ανιδιοτελή αγάπη για το παιδί και ότι διαθέτουν την πιο ιδανική
αγάπη, το νοµικό σύστηµα της επιµέλειας– στο 90% των περιπτώσεων οι µητέρες
αναλαµβάνουν την πλήρη επιµέλεια και τέλος η µη τακτική επαφή των πατέρων µε τα παιδιά
τους –οι πατέρες βλέπουν τα παιδιά τους δύο Σαββατοκύριακα το µήνα και οι στάσεις και
συµπεριφορές της µητέρας δεν ευνοούν την πατρική πρόσβαση (Nielsen, 1999).
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Αυτά φέρουν στο προσκήνιο το ζήτηµα, της απώλειας τακτικής επαφής των πατέρων
και της απώλειας σωµατική φροντίδας των παιδιών τους και πώς τη διαχειρίζονται. Οι
παράγοντες, λοιπόν, που επηρεάζουν την πατρική συµπεριφορά (ενεργό συµµετοχή, παθητική
συµπεριφορά, ανεκτική συµπεριφορά, απουσία, κ.ά.) και τον τρόπο σκέψης µετά το διαζύγιο
είναι ποικίλοι.
4.4.6.1.2. Κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες
Οι κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα,
αποτελούν έναν ισχυρό καθοριστικό παράγοντας της συµµετοχής του στη ζωή του παιδιού
(Furstenberg, Nord, Peterson & Zill, 1983). Ειδικότερα, οι καλύτερα µορφωµένοι γονείς
φαίνεται ότι επισκέπτονται τα παιδιά τους πιο συχνά (Arditti & Keith, 1993).Το επίπεδο της
εκπαίδευσης, µε τη σειρά του, συνδέεται στενά µε τα οικονοµικά των πατέρων, άρα και τη
συχνότητα των επαφών του πατέρα µε το παιδί του. Οι Shapiro και Lambert (1999)ζήτησαν
από 844 γονείς να αξιολογήσουν την ποιότητα της σχέσης τους µε το παιδί τους. Φαίνεται
ότι, σε µια κλίµακα που κυµαίνεται από το «πολύ κακή» έως το «εξαιρετική», οι πατέρες µε
υψηλό εισόδηµα ανέφεραν υψηλότερη ποιότητα. Μια άλλη αµερικανική µελέτη ανέφερε, ότι
τα προβλήµατα που εµφανίζονται συχνότερα στους πατέρες, όταν επισκέπτονται τα παιδιά
τους, είναι η έλλειψη χρηµάτων (Arditti, 1992b).
4.4.6.1.3. Κοινωνικο-πολιτισµικοί παράγοντες
Εκτός από το µισθό και το επίπεδο εκπαίδευσης, το είδος της εργασίας φαίνεται να
σχετίζεται, επίσης, µε τη συχνότητα της επαφής µε το παιδί. Πατέρες, που εργάζονται µε
µερική απασχόληση, βλέπουν τα παιδιά τους λιγότερο συχνά, από ό, τι οι πατέρες που
εργάζονται µε πλήρη απασχόληση, καθώς δυσκολεύονται να κάνουν δροµολόγια, λόγω
χαµηλότερων εισοδηµάτων (Le Bourdais et al., 2000). Οι πατέρες, επίσης, µε υψηλότερους
οικονοµικούς και εκπαιδευτικούς πόρους έχουν καλύτερη επικοινωνία και διαπραγµατευτικές
ικανότητες µε την πρώην σύζυγό τους, αλλά και το δικαστικό σύστηµα για την επιµέλειατων
παιδιών (Arditti, 1992a).
Οι Smart και Neale (1999) και οι Ribbens και συνεργάτες (2003), έχουν µια πιο θετική
προσέγγιση για το διαζύγιο / χωρισµό, από ό,τι συµβαίνει σε πολλές δηµόσιες συζητήσεις,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η άποψή τους αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό
καταλύτη για την επανεκτίµηση ή επαναδηµιουργία των δύο ρόλων των φύλων και της
ανατροφής των παιδιών. Για τους πατέρες που προσπαθούν να διατηρήσουν µια τακτική,
φυσική και συναισθηµατική επαφή µε τα παιδιά τους αυτό αποτελεί, ίσως, µια προσωπική και
συχνά επώδυνη πρόκληση, φέρνοντάς τους αντιµέτωπους µε δηµόσιες και θεσµικές
συζητήσεις, κοινωνικές νόρµες και πρακτικούς περιορισµούς. Οι εµπειρίες τους αυτές θα
αποτελέσουν σίγουρα ένα είδος µετάβασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας µπορεί
να παρουσιαστούν, επίσης, προκλήσεις στο µοντέλο οργάνωσης και φροντίδας µε βάση το
φύλο. Αυτό µπορεί να φέρει διαφορετικά µέσα διαβίωσης, διαφορετικές εργασιακές
ρυθµίσεις, διαφορετική προσαρµογή στους νέους ρόλους, διαφορετικές δραστηριότητες ή νέα
επίπεδα ευθύνης ή την ανάπτυξη ενός νέου ή διαφορετικού νοήµατος τόσο της πατρότητας,
όσο και της αρσενικής ταυτότητας. Αυτή η διαδικασία µπορεί να αποκαλύψει ρωγµές ή
εντάσεις σε ότι αφορά παραδοσιακούς τρόπους σκέψης και διαχείρισης των κοινωνικών
ρόλων. Οι εµπειρίες µετά το διαζύγιο, σε σχέση µε την ανατροφή των παιδιών, φαίνεται να
τους εκθέτουν στους περιορισµούς του παραδοσιακού πυρηνικού µοντέλου της οικογενειακής
ζωής, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Ακόµα, υπάρχει αναµφισβήτητα ισχυρή
επιρροή του φύλου και των κανόνων/προσδοκιών γύρω από το γονεϊκό ρόλο, όπου οι
γυναίκες έχουν τον κύριο ρόλο και οι άνδρες συµπληρωµατικό µε όλες τις επακόλουθες ή
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αντίστοιχες απώλειες και κέρδη για κάθε θέση. Όπως οι Smart και Neale (1999) έχουν
προτείνει, αυτό µπορεί να βοηθήσει να εξηγηθούν τα συγκεκριµένα και διαφορετικά τρωτά
σηµεία, τα οποία βιώνουν οι πατέρες και οι µητέρες µετά το διαζύγιο ή το χωρισµό, και οι
αντιλήψεις τους για τη «δύναµη» ή το «πλεονέκτηµα» του άλλου. Τα προβλήµατα αυτά ίσως,
επίσης, αποκαλύψουν τους τρόπους µε τους οποίους οι δυο γονείς «µάχονται» για την
φροντίδα των παιδιών µετά το διαζύγιο. Για άλλη µια φορά η διαδικασία της
επαναδιαπραγµάτευσης του ρόλου του πατέρα µπορεί να γίνει περισσότερο ή λιγότερο
συνειδητός αυτο-συλλογισµός, µεγαλύτερη ή µικρότερη προθυµία, παραίτηση (Simpson,
McCarthy & Walker, 1995) ή αντίσταση. Εποµένως ένα θέµα, στο πλαίσιο αυτό, είναι η
ποικιλοµορφία και η πολυπλοκότητα της συµπεριφοράς και των πρακτικών, µέσα σε ένα
φάσµα διαθέσιµων µοντέλων ή τυπολογιών των πατέρων, της συµµετοχής του πατέρα (Lamb,
2000) και του προσδιορισµού του ρόλου (Arendell, 1995), τα οποία µπορούν να αναδυθούν
από παράγοντες που εµπλέκονται, όπως είναι συναισθήµατα, σκέψεις, υποκειµενικές
αντιλήψεις, στρατηγικές, το εύρος των λογικών / ηθικών ιστοριών, προτεραιότητες, πόροι και
διλήµµατα. Η ανάδειξη των διληµµάτων της γονεϊκής µέριµνας παρέχει ένα ευρύτερο πλαίσιο
για τη διερεύνηση και την αµφισβήτηση ευρύτερων κανονιστικών υποθέσεων γύρω από το
ρόλο των φύλων και την προσωπική και κοινωνική οργάνωση και φροντίδα.
Μελετώντας την πατρότητα, στο πλαίσιο ενός διαζυγίου, αυτό που προκύπτει είναι,
ότι αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µιας υποτιθέµενης «κρίσης του ανδρισµού».
Συνήθως, µετά από ένα διαζύγιο, οι περισσότεροι πατέρες παύουν να κατοικούν µε τα παιδιά
τους και αµφισβητούνται σε ό,τι αφορά τις επαφές τους µε τα παιδιά, την οικονοµική
στήριξη, την επικοινωνία µε τις πρώην συντρόφους, κ.ά. (Smyth, 2004), γεγονός που συχνά
προκαλεί την αποµάκρυνση τους από τα παιδιά τους. Διερευνήθηκε (Lekkas, 2010) η
υποκειµενική ερµηνεία των ανδρών για τη ζωή τους µετά το διαζύγιο, η οποία περιέλαβε
αλλαγή των συναισθηµάτων τους και της εµπειρίας της πατρότητας και της οικογενειακής
ζωής. Η εν λόγω έρευνα, βασίστηκε σε συνεντεύξεις µε εφτά πατέρες, που συµµετείχαν
τακτικά σε µια οµάδα υποστήριξης, ακολουθώντας τις αρχές της ποιοτικής και
µεταστρουκταλιστικής µεθοδολογίας. Στην ανάλυση θίχτηκαν θέµατα, όπως η
αρρενωπότητα, οι νέες οικογένειες και το διαζύγιο. Στην εν λόγω έρευνα η αρρενωπότητα
είναι µια διαδικασία/κατάσταση, που αλλάζει στη διάρκεια της ιστορίας και του πολιτισµού
και η οποία αποτελεί προϊόν της τοµής των δυο φύλων και άλλων κοινωνικών δοµών, όπως
είναι ο γάµος και η οικογένεια (Kimmel et al., 2005: 3). Ο Nock (1998: 44) υποστηρίζει, ότι
τα ιδανικά στοιχεία της αρρενωπότητας περιλαµβάνουν ότι οι άνδρες είναι πατέρες για τα
παιδιά τους, πάροχοι των συζύγων τους και προστάτες της οικογένειας, κάτι το οποίο
συµπίπτει µε τον ορισµό της πατρότητας. Στο πλαίσιο του γάµου και της κατοικίας τους, οι
άνδρες έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τον ηγεµονικό τους ρόλο και µέσω της
οικονοµικής υποστήριξης των παιδιών τους µπορούν να υπηρετήσουν τον ανδρισµό τους,
αλλά, επίσης, αυτό αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο στη ζωή των πατέρων σε ότι αφορά την
αίσθηση του εαυτού τους (Catlett & McKenry, 2004) ως «επιτυχηµένου» άνδρα. Οι Catlett
και McKenry (2004) υποστηρίζουν, ότι το σύγχρονο κυρίαρχο ιδανικό πρότυπο για την
πατρότητα είναι αντιφατικό, καθώς δηµιουργεί σηµαντικές εντάσεις για τους άνδρες, οι
οποίοι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τα αρσενικά ιδανικά. Παρόλα αυτά, η ανδροπρέπεια
συνεχίζει να ορίζεται µε βάση την αµειβόµενη εργασία (πατέρας ως πάροχος) και έτσι
παραβιάζεται το νέο πρότυπο - του άνδρα που βοηθάει στο σπίτι και στην ανατροφή των
παιδιών (Pease, 2002: 93). Εποµένως, η µεταβαλλόµενη φύση του ανδρισµού και των ρόλων
του επιφέρει «κρίση» στον άνδρα σε σωµατικό και συναισθηµατικό επίπεδο, κάτι το οποίο
γίνεται πιο έντονο κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου (Catlett & McKenry, 2004). Το διαζύγιο
δηµιουργεί σηµαντικές αλλαγές στα οικογενειακά συστήµατα, από την άποψη της ισότητας
των φύλων, ενώ πολλοί πατέρες δεν βιώνουν µόνο την απώλεια του σπιτιού, αλλά και την
απώλεια της επαφής µε τα παιδιά, τα οποία είναι η κυριότερη πηγή κοινωνικής και
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συναισθηµατικής υποστήριξης (Catlett & McKenry, 2004), γεγονός που επιδρά αρνητικά
στην ταυτότητά τους και στην αυτοαντίληψή τους. Εποµένως, ο πατέρας µετά από ένα
διαζύγιο συχνά βιώνει µια αίσθηση απώλειας, αποδυνάµωσης, ντροπής και φόβου σε ότι
αφορά την προσαρµογή στην οικογενειακή ζωή µετά το διαζύγιο (Catlett & McKenry, 2004).
Η έρευνα τελικά δείχνει, ότι το διαζύγιο (Lekkas, 2010) αποτελεί µια σηµαντική µετάβαση
ζωής, καθώς µέσω αυτού αµφισβητείται η ταυτότητα και η έννοια του φύλου. Συχνά οι
διαζευγµένοι πατέρες νιώθουν αδυναµία, έλλειψη επιρροής, σύγχυση σε ότι αφορά τον
πατρικό τους ρόλο και βιώνουν πολλές συγκρούσεις µε τις πρώην συντρόφους τους –
«πόλεµος µεταξύ των δυο φύλων» (Arendell, 1995: 14). Για την πλειοψηφίατων
συµµετεχόντων η γονεϊκή συνεργασία έχει ως στόχο την πρόσβαση στα παιδιά τους, καθώς η
πατρότητα είναι ζωτικής σηµασίας για την ταυτότητά τους µετά το διαζύγιο (Lekkas, 2010).
Μετά από µια κατάρρευση του γάµου ή της σχέσης πολλοί άνδρες εγκλωβίζονται στον πόνο
τους, καθώς δυσκολεύονται να ζητήσουν υποστήριξη, εκφράζουν την αγωνία τους µε
καταστροφικούς τρόπους και βιώνουν έντονο και παρατεταµένο πόνο, λόγω της απώλειας
των παιδιών (Smyth, 2004).
Στο πλαίσιο µιας άλλης µελέτης (Philip, 2010) για το ρόλο του πατέρα µετά το
διαζύγιο, διεξήχθησαν σε βάθος συνεντεύξεις µε εικοσιτρείς πατέρες, που διέµεναν µε
τουλάχιστον ένα βιολογικό παιδί, των οποίων ο γάµος µε τη µητέρα του παιδιού είχε
τελειώσει και ήταν διαζευγµένοι ή σε διάσταση για τουλάχιστον ένα έτος. Το δείγµα των
πατέρων ζούσε σε µια αγροτική περιοχή της Βρετανίας. Τα άτοµα του δείγµατος διέφεραν ως
προς την ηλικία, την απασχόληση, το είδος των ρυθµίσεων επαφής και την ποιότητα της
γονεϊκής συνεργασίας µε τις µητέρες. Η θεµατική και η «επαναληπτική» ανάλυση όλων των
συνεντεύξεων έγινε χρησιµοποιώντας ένα πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της φεµινιστικής
ηθικής της φροντίδας (Brown & Gilligan, 1992· Doucet & Mauthner, 2008· Gilliganetal.,
2006). Η µελέτη υποστηρίζει την προηγούµενη έρευνα, που υποδηλώνει ότι το νέο πλαίσιο
της πατρότητας µπορεί να φέρει «µετασχηµατισµένη» την εµπειρία της φροντίδας.
Ταυτόχρονα, όµως, δείχνει, επίσης, την επιµονή στην εφαρµογή των έµφυλων µοντέλων της
γονεϊκής µέριµνας, που µπορεί να οµαλοποιήσει διαφορετικά και άνισα επίπεδα φροντίδας
και ευθύνης, χωρίς να διαταράσσεται το αίσθηµα της ίσης ηθικής κατάστασης των πατέρων
και των µητέρων. Μέσω µιας φεµινιστικής προοπτικής, η έρευνα παρουσιάζει την πατρότητα
ως µια σύνθετη ηθική και σχεσιακή διαδικασία, που διαµορφώνεται από τα πρότυπα µε βάση
το φύλο για τη φροντίδα των παιδιά. Η ανάλυση έδειξε, ότι οι πατέρες αντιλαµβάνονται την
πατρότητα πέρα από το συζυγικό ζευγάρι και ως κάτι που συνδέεται κυρίως µε τις µητέρες.
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η εµπειρία της πατρότητα µετά το διαζύγιο µπορεί να παράγει µια
εντατική έµφαση στην ποιότητα των σχέσεων και µια αυξηµένη αντίληψη των εν εξελίξει
διαδικασιών των σχετικών ηθικών και σχεσιακών εργασιών. Τρία ευρύτερα θεωρητικά
ευρήµατα της έρευνας ήταν: ότι η έννοια της δικαιοσύνης πρωταγωνιστεί, κατά τη διάρκεια
του σχεσιακού και ηθικού ρόλου των διαζευγµένων γονέων, ότι κυριαρχεί η έµφυλη ηθική
στο χώρο στον οποίο ασκούνται αυτοί οι ρόλοι και ότι τα έµφυλα πρότυπα της φροντίδας
συνεχίζουν να δρουν ως ισχυρό πλαίσιο στη διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης των γονεϊκών
ρόλων µετά το διαζύγιο.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του απόηχου των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών και
νοµικών αλλαγών στην µοντέρνα πατρότητα και στην ιστορία της είναι ενσωµατωµένες
παραδοχές, όπως π.χ. οι πατέρες δεν είναι το ίδιο ικανοί ή το ίδιο αποτελεσµατικοί στην
φροντίδα ενός παιδιού, κ.ά. (Loewen, 1988).Μελετώντας τις δικαστικές αποφάσεις για την
επιµέλεια, τη συµµετοχή του κάθε γονέα και τον καταµερισµό των ευθυνών των
διαζευγµένων γονιών σε ότι αφορά την ανατροφή των παιδιών, αυτές οι παραδοχές
αποτυπώνονται, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο της
καθηµερινής φροντίδας των παιδιών και οι άνδρες το ρόλο του κουβαλητή. Εποµένως ο
καταµερισµός εργασίας των δυο φύλων εξακολουθεί να είναι ισχυρός, να αναπαράγει την
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παραδοσιακή διαίρεση της εργασίας και να ασκεί σηµαντική επιρροή στον πατρικό ρόλο
(Kruk, 1993).
4.4.6.1.4. Η δυναµική και η συχνότητα των επαφών
Η πατρική ταυτότητα εξελίσσεται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της οικογενειακής
κατάστασης. Ειδικότερα, όπου η στάση του πατέρα προς την πατρότητα είναι θετική,
προωθείται η συχνότητα των επαφών πατέρα – παιδιού. Οι άνδρες που πιστεύουν πως η
ύπαρξη ενός παιδιού στη ζωή τους κάνει πιο ευτυχισµένους και ικανοποιηµένους, διαθέτουν
περισσότερο χρόνο στο παιδί τους (Le Bourdais, Juby & Gratton, 2000).Επίσης, η συµµετοχή
των διαζευγµένων πατέρων επηρεάζεται από το βαθµό ικανοποίησης από την γονεϊκή τους
απόδοση και από την αντιληπτή επιρροή τους στη ζωή του παιδιού. Όσο περισσότερο
αισθάνονται ότι ο ρόλος τους είναι σαφής και σηµαντικός, τόσο πιο µεγάλη συµµετοχή έχουν
(McKenry et al., 1992).
Ο Arenstein (1989: 61) επεξεργάζεται το θέµα της πατρότητας και αναφέρει, ότι ο
πατέρας είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγαπά το παιδί σε µια καθαρά πνευµατική βάση, διότι
σε αντίθεση µε τη µητέρα, ο πατέρας δεν ήταν σωµατικά ενωµένος µε το παιδί και δεν
αποτελεί άµεση πηγή ανατροφής. Ο πατέρας είναι, επίσης, συνήθως το πρώτο «άλλο» που
ένα µωρό αντιµετωπίζει, όπως όταν το παιδί αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήµατα µακριά από
τη µητέρα και είναι στο πλαίσιο της ενσυναισθητικής, από τη στιγµή που ο πατέρας είναι ο
άνθρωπος που δίνει την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει τη δική του αίσθηση της ώριµης
αρρενωπότητας. Αυτές οι προοπτικές για τους πατέρες µπορούν να εξηγήσουν, γιατί ο
Mackey (1996) αρνείται κατηγορηµατικά ότι οι πατέρες είναι κοινωνικά κατασκευάσµατα.
Δηλώνει, ότι ο πατέρας για τους άνδρες θεωρείται ως επιτακτική ανάγκη για τη συµπεριφορά
και είναι βιο-πολιτιστικός παράγοντας, καθώς αποτελεί φορέα εκµάθησης παραγόντων, όπως
είναι η εκµάθηση της γλώσσας ή η ερµηνεία των εκφράσεων του προσώπου ή της αγάπης.
Επίσης, η αντίληψη του πατέρα για την πατρότητα διαµορφώνεται από µια δυναµική
αλληλεπίδραση των δυνάµεων, όπως είναι ο ενθουσιασµός για το ρόλο του ως πατέρα, το
πρότυπο του πατέρα του, η τήρηση του ρόλου του πατέρας, η ψυχολογική του ευεξία, οι
«εικόνες» του πατέρα που προβάλλονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ο
επαγγελµατικός ρόλο του πατέρα, η κοινωνική – η νοµική – η πολιτιστική – η οικονοµική
τάξη και ο θρησκευτικός προσανατολισµός του (Arenstein 1989: 59, 61, 230). Αν όλες αυτές
οι επιδράσεις µπορούν τελικά να οδηγήσουν έναν πατέρα να αντιληφθεί την πατρότητα ως
αυτο-πολύτιµη εµπειρία των ψυχολογικών και κοινωνικών του αναγκών, τότε αυτό
προϋποθέτει, ότι µπορεί να αποτελεί έναν από τους δείκτες υψηλής πατρικής φροντίδας.
Δύο άλλες µελέτες, έχουν δείξει µια θετική σχέση µεταξύ της ταυτότητας του πατέρα
ως γονέα και το επίπεδο συµµετοχής του µετά το διαζύγιο (Stone & McKenry 1998· Ihinger Tallman, Pasley & Buehler, 1993).Πιο συγκεκριµένα, η γονεϊκή ταυτότητα φαίνεται να παίζει
καθοριστικό ρόλο στην πατρική συµµετοχή. Όσο περισσότερο οι πατέρες ταυτίζονται µε τον
πατρικό τους ρόλο, τόσο περισσότερο επιδιώκουν την κοινωνική διατήρησή του (Stone &
McKenry, 1998). Παράλληλα σε µια άλλη µελέτη, που διεξήχθη µε χωρισµένους πατέρες,
διαπιστώθηκε, ότι η αίσθηση της επιδεξιότητας στον πατρικό τους ρόλο είναι ζωτικής
σηµασίας (Minton & Pasley, 1996).
Οι Brave και Griffin (2000),επικεντρώνονται στην απώλεια της εξουσίας που βιώνουν
οι πατέρες µετά από ένα διαζύγιο. Σύµφωνα µε αυτούς η φυσική και η οικονοµική απεµπλοκή
των πατέρων είναι αποτέλεσµα της βαθιάς πεποίθησης τους, ότι δεν έχουν σηµαντικό µερίδιο
στη γονεϊκή µέριµνα. Μάλιστα πολλοί έχουν την άποψη, ότι στο πλαίσιο µιας επίσκεψης δεν
κατασκευάζουν µια πραγµατική σχέση πατρότητας (Kruk, 1993· Quéniart & Fournier, 1996),
θέτοντας το ζήτηµα της επίδρασης της συχνότητας και της δυναµικής της επαφής µε το παιδί
τους.
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Μελέτες έχουν δείξει, ότι το επίπεδο της δέσµευσης στο ρόλο των γονέων αποτελεί
ισχυρό προγνωστικό παράγοντα του επιπέδου της συµµετοχής του πατέρα στη σχέση µε τα
παιδιά του µετά από ένα διαζύγιο (Ihinger-Tallman, Pasley& Buehler, 1993· Minton &Pasley,
1996). Για παράδειγµα ο Tepp (1983) διαπίστωσε, ότι ένα αίσθηµα ευθύνης προς τα παιδιά
συσχετίστηκε σηµαντικά µε την συχνότητα των επισκέψεων. Τα στοιχεία δείχνουν, επίσης,
ότι η αποχώρηση του πατέρα από τα παιδιά του τείνει να συµβεί σταδιακά, δεδοµένου ότι
αισθάνεται όλο και πιο ασήµαντος ή ότι δεν ανταµείβεται για τις προσπάθειές του
(Furstenberg & Nord, 1985). Ως απάντηση αντιµετώπισης αυτών των συναισθηµάτων ένας
πατέρας µπορεί να αποφασίσει να θυσιάσει τη σχέση του µε τα παιδιά του, χωρίς να έχει
πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής του. Επιπλέον, η ικανότητα του γονεϊκού
ρόλου και της αποτελεσµατικότητας επηρεάζεται από αγχογόνα γεγονότα στη ζωή των
γονιών (π.χ. µια ασθένεια).
Η επαφή πατέρα – παιδιού µπορεί να επηρεαστεί, αλλά και να επηρεάσει την
ταυτότητα του πατέρα, αποδυναµώνοντας ή και αλλάζοντας την ταυτότητά του (Minton &
Pasley, 1996). Σαράντα συνεντεύξεις από τον Greif (1979)µε χωρισµένους πατέρες
αποκάλυψαν, ότι οι πατέρες, που δεν έχουν συχνή επαφή µε το παιδί τους θεωρούν, ότι η
επιρροή τους ως γονέα έχει µειωθεί µετά το διαζύγιο. Ο Berkman (1986),κατέληξε στο ίδιο
συµπέρασµα µε συνεντεύξεις είκοσι χωρισµένων ζευγαριών.Φαίνεται ότι, οι πατέρες που δεν
έχουν συχνή επαφή µε το παιδί τους ή είναι µικρής διάρκειας, έχουν πολύ χαµηλό επίπεδο
ικανοποίησης από τις ρυθµίσεις φροντίδας (Arditti, 1992b· Le Bourdais, Juby & MarcilGratton, 2000).
Επιπλέον φάνηκε, µεταξύ των 255 πατέρων που ερωτήθηκαν από τον Dudley
(1991),ότι εκείνοι που είχαν πιο συχνή επαφή µε τα παιδιά τους έδιναν και πιο συχνά
διατροφή. Στην πραγµατικότητα η συχνότητα των επισκέψεων συνδέεται µε την µεγαλύτερη
καταβολή της χρηµατοδοτικής στήριξης. Επίσης, οι πατέρες που επισκέπτονται τα παιδιά
τους φαίνεται ότι συζητούν πιο συχνά µε την πρώην σύζυγό τους και έχουν µεγαλύτερη
επιρροή στις αποφάσεις σχετικά µε το παιδί (Seltzer, 1991). Ωστόσο, στο πλαίσιο των
επισκέψεων, υπάρχει ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί ένα τεχνητό κλίµα ευτυχίας, ενώ στην
πραγµατικότητα υπάρχει σηµαντική ανεπάρκεια στη σχέση πατέρα –παιδιού και στο επίπεδο
οικειότητάς τους–«Disneyland µπαµπάς» (Dominic & Schlesinger, 1980· Kruk, 1993).
Παρατηρήθηκε ότι οι πατέρες που αισθάνονται την ανάγκη να επισκέπτονται τα παιδιά τους
συχνά, δεν συµµετέχουν κατ’ ανάγκη στην καθηµερινή φροντίδα του παιδιού (Tepp, 1983),
ενώ παράλληλα οι διαζευγµένοι πατέρες συχνά παρουσιάζονται πλήρως αποκλεισµένοι από
την καθηµερινή φροντίδα του (Furstenberg & Cherlin, 1991).
Σε έρευνα επίσης βρέθηκε, ότι µετά το διαζύγιο οι περισσότεροι πατέρες δεν βίωναν
ικανοποίηση από την ποιότητα και τη συχνότητα των επισκέψεών τους, καθώς επισκέπτονταν
λιγότερο τα παιδιά τους και είχαν µικρότερη συµµετοχή στην ζωή τους σε σχέση µε πριν το
διαζυγίου (Arditti, 1992b).
Η υπάρχουσα έρευνα και γνώσεις από την αλληλεπίδραση υποστηρίζουν, ότι ένας
πατέρας µπορεί να συµπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα µε το φύλο του παιδιού του, δηλαδή
ανάλογα µε το αν πρόκειται για σχέση πατέρα – γιου ή πατέρα – κόρης. Οι άνδρες θα
µπορούσαν, για παράδειγµα, να σχετίζονται µε τις κόρες τους ως «σύζυγοι αντικαταστάτες»
και ο δεσµός µε τους γιους τους να βασίζεται γύρω από µια κοινή έννοια «αρρενωπότητας».
Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις που ασκείται κάποια µορφή βίας από την πλευρά του
πατέρα στην κόρη του, µπορεί να σηµαίνει για τον πατέρα, ότι αυτό αποτελεί «κοµµάτι» της
ταυτότητας του ως πατέρα και ως άνδρα. Επιπλέον, αν ο πατέρας διαφοροποιεί τα δύο φύλα
διαµέσου της άσκησης κάποιας µορφής βίας, τα παιδιά µπορεί, επίσης, να µάθουν κάτι πολύ
συγκεκριµένο για το τι σηµαίνει να είσαι κορίτσι ή αγόρι, γυναίκα ή άνδρας (Eriksson, 2002).
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4.4.6.1.5.Η επίδραση του χρόνου και η γεωγραφική απόσταση
Η επίδραση του χρόνου στις οικογενειακές σχέσεις συχνά παραβλέπεται. Ωστόσο, ο
χρόνος που έχει παρέλθει από την έκδοση του διαζυγίου έχει κάποια επίδραση στο πατρικό
επίπεδο συµµετοχής: η επιρροή του πατέρα σχετικά µε τις αποφάσεις που αφορούν το παιδί
µειώνεται µε το χρόνο(Seltzer, 1991), καθώς καιη συµµετοχή για την καταβολή διατροφής
και ειδικά οι επισκέψεις (Dudley, 1991a· Seltzer, 1991). Μελέτες έχουν µάλιστα δείξει, ότι σε
γενικές γραµµές η συχνότητα των επαφών πατέρα – παιδιού εξελίσσεται µε αντίστροφη φορά
από την λειτουργία του διαζυγίου (Le Bourdais & Marcil-Juby Gratton, 2000· Seltzer, 1991).
Οι πατέρες κάνουν πολλές επισκέψεις στα παιδιά τους κατά το πρώτο έτος αµέσως µετά το
διαζύγιο, ενώ στη συνέχεια αυτές οι επισκέψεις συνήθως µειώνονται (Furstenberg & Nord,
1985· Hetherington, Cox & Cox, 1976).
Η ιστορία του ζευγαριού επηρεάζει την µετέπειτα σχέση του πατέρα µε το παιδί.
Επίσης η ηλικία του παιδιού, κατά τη στιγµή του χωρισµού, είναι µια βασική παράµετρος για
την συχνότητα των επαφών του πατέρα µε το παιδί του (Le Bourdais, Juby & Marcil Gratton, 2000). Η έρευνα από τονDudley (1991a) επισηµαίνει, ότι ένα µεγάλο µέρος των
πατέρων, που είχαν ελάχιστη επαφή µε το παιδί τους, εξηγούν αυτή την κατάσταση έχοντας
ως επιχείρηµα την µικρή ηλικία του παιδιού τους. Ενώ αν το παιδί είναι πιο προχωρηµένης
ηλικίας κατά τη στιγµή του χωρισµού ή το διαζυγίου, οι πατέρες τείνουν να δίνουν µε
µεγαλύτερη συνέπεια την καθορισµένη διατροφή(Seltzer, Schaeffer & Charng, 1989) και να
έχουν πιο τακτικές επαφές µε τα παιδιά τους(Le Bourdais, Juby & Marcil-Gratton, 2000).
Τέλος η γεωγραφική απόσταση µεταξύ του πατέρα και του παιδιού επηρεάζει, επίσης,
το επίπεδο γονεϊκής συµµετοχής. Έτσι η γεωγραφική εγγύτητα επηρεάζει την άσκηση του
πατρικού ρόλου µετά το διαζύγιο (McKenry et al., 1992·Le Bourdais, Juby & Marcil-Gratton,
2000· Arditti, 1992b· Seltzer, 1991· Freedman & Hess, 1993). Δεδοµένου ότι η φυσική
απόσταση µεταξύ του πατέρα και του παιδιού αυξάνει, η ποιότητα των επισκέψεων µειώνεται
(Arditti, 1992b). Πολλοί χωρισµένοι πατέρες επικαλούνται τηγεωγραφική απόσταση για να
δικαιολογήσουν το χαµηλό αριθµό των επαφών που έχουν µε το παιδί τους. Όταν η µητέρα
έχει την αποκλειστική επιµέλεια του παιδιού, προτάσσοντας ως πρόσχηµα την απόσταση,
µπορεί να προσπαθήσει να διακόψει την επαφή του πατέρα µε το παιδί(Dudley, 1991a).Η
γεωγραφική απόσταση ασκεί, επίσης, επίδραση στην πληρωµή της διατροφής, ίσως µέσω της
επίδρασής της στη συχνότητα των επισκέψεων(Arditti & Keith, 1993·Seltzer, Schaeffer &
Charng, 1989). Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της επικοινωνίας πατέρα – παιδιού, οι
πατέρες επιχειρούν να προσπαθήσουν να µετριάσουν την απουσία τους µε τη χρήση µέσων
όπως το τηλέφωνο, το Skype ή το ταχυδροµείο. Ωστόσο έχει αποδειχθεί, ότι οι πατέρες δεν
χρησιµοποιούν αυτά τα µέσα επικοινωνίας ως υποκατάστατο της φυσικής παρουσίας τους
(Le Bourdais, Juby &Marcil - Gratton, 2000· Seltzer, 1991).
4.4.6.1.6.Η δυναµική της σχέσης των πρώην συζύγων
Η υπάρχουσα έρευνα δείχνει, ότι τα χαρακτηριστικά της σχέσης µεταξύ των πρώην
συζύγων έχουν µια ισχυρή επίδραση στο επίπεδο της συµµετοχής των πατέρων µετά το
διαζύγιο. Μερικοί πατέρες δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται στον πατρικό τους ρόλο µετά
από τη διάλυση της συζυγικής σχέσης (Quéniart, 1999, 2001· Quéniart&Fournier, 1996).
Άλλοι πάλι πατέρες σταµατάνε την άσκηση του πατρικού τους ρόλου µόλις λήξει ο γάµος µε
την πρώην σύζυγο τους (Furstenberg & Cherlin, 1991).
Σε αυτό το πλαίσιο οι Wallerstein και Kelly (1980), σηµειώνουν την µεταβλητότητα
του κλίµατος που υπάρχει στο εσωτερικό των διαφόρων διαζυγίων. Ενώ σε µερικές
οικογένειες η συνοχή της γονεϊκής σχέσης διατηρείται, σε άλλες δεν συµβαίνει αυτό, γεγονός
που επηρεάζει δυσµενώς την πατρική εµπλοκή. Φαίνεται ότι, σε ότι αφορά την άσκηση της
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πατρότητας µετά από ένα συζυγικό χωρισµό, µια από τις πιο σηµαντικές προκλήσεις είναι να
δηµιουργηθεί µια αρµονική συν-ανατροφή των παιδιών (Lund, 1987). Συχνά, την επόµενη
µέρα της διάλυσης του γάµου, η εχθρότητα είναι διάχυτη και οι πρώην σύζυγοι έχουν πολλά
προβλήµατα και καλούνται να καθορίσουν µε σαφήνεια τους κανόνες, γύρω από τους
οποίους η συµµετοχή τους θα συνεχιστεί. Υπό αυτές τις συνθήκες η µελλοντική άσκηση της
πατρότητας τίθεται συχνά σε κίνδυνο (Lund, 1987). Ένα χρόνο µετά το διαζύγιο µόνο το
ήµισυ των διαζευγµένων γονέων εξακολουθούν να συζητούν θέµατα που αφορούν το παιδί
(Ahrons, 1981). Όταναυτό συµβαίνει, οι συζητήσεις αυτές αφορούν κυρίως τις µεγάλες
αποφάσεις, ενώ τα θέµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή σπάνια συζητούνται.
Άλλα στοιχεία δείχνουν την έλλειψη επικοινωνίας και το χαµηλό επίπεδο
συνεργασίας, µεταξύ των πρώην συζύγων, σχετικά µε το παιδί (Furstenberg & Nord, 1985·
Furstenberg & Cherlin, 1991). Για τους περισσότερους γονείς µια πραγµατική ισότιµη σχέση
είναι αδύνατη. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, ο πατέρας και η µητέρα έχουν παράλληλη
σχέση µε το παιδί και ο ένας δεν παρεµβαίνει στις σχέσεις του παιδιού µε τον άλλο γονέα
(Furstenberg & Cherlin, 1991). Σύµφωνα µε αναλύσεις, που πραγµατοποιήθηκαν από τον
McKenry και τους συνεργάτες του (1992), ο αριθµός των επαφών µεταξύ των πρώην
συζύγων σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο της φυσικής συµµετοχής του πατέρα µε τα παιδιά
του. Στην πραγµατικότητα, όταν η σχέση µεταξύ των πρώην συζύγων είναι οµαλή, τότε η
σχέση πατέρα – παιδιού είναι ποιοτικότερη και πιο συχνή (McKenry et al., 1992). Οι Koch
και Lowery (1985), επίσης, έδειξαν ότι η φύση της σχέσης µεταξύ των πρώην συζύγων έχει
µεγάλη επιρροή σε ότι αφορά τη συµµετοχή του πατέρα µετά το διαζύγιο. Στην
πραγµατικότητα, το 36% της διακύµανσης της πατρικής συµµετοχής έχει εξηγηθεί από τα
χαρακτηριστικά της σχέσης συνεργασίας µεταξύ των πρώην συζύγων. Οι πατέρες που έχουν
συχνή επαφή µε τα παιδιά τους έχουν σαφώς πιο φιλικές σχέσεις µε την πρώην σύζυγό τους
(Ambrose, Harper & Pemberton, 1983). Τέλος οι µισοί από τους διαζευγµένους πατέρες
(Arditti, 1992b) αναφέρουν την «παρέµβαση από τη µητέρα», ως ένα πρόβληµα που
εµφανίζεται πιο συχνά στο πεδίο της σχέσης µε το παιδί τους. Η σχέση µεταξύ των γονέων
επηρεάζει την συµµετοχή του πατέρα σε θέµατα όπως είναι η εκπαίδευση, η φροντίδα του
παιδιού, κ.ά. (Ahrons, 1983).
Σύµφωνα µε το Ερευνητικό Πρόγραµµα Family, οι Ahrons και Miller (1993)
µελέτησαν εάν η επίδραση της σχέσης µεταξύ πρώην συζύγων εξελίσσεται µε την πάροδο
του χρόνου σε ό,τι αφορά την συµµετοχή τους στον γονεϊκό ρόλο. Μετά από µια κλιµακωτή
διαχρονική µελέτη σε διάστηµα πέντε ετών, οι συγγραφείς ήταν σε θέση να επαληθεύσουν,
ότι η επιρροή αυτή µειώνεται µε το χρόνο τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες.
Φαίνεται, ότι ο χρόνος για να σταθεροποιηθεί η πατρική εµπλοκή κυµαίνεται µεταξύ
δεκαοχτώ µηνών και δύο ετών σε ένα νέο οικογενειακό πλαίσιο. Επίσης είναι σηµαντικό να
αναφερθεί, ότι η µητέρα έχει την αποκλειστική επιµέλεια του παιδιού στις περισσότερες
περιπτώσεις και δεν είναι ασυνήθιστο, ότι µερικές µητέρες υποσκάπτουν την ενεργητική
επαφή πατέρα – παιδιού (Loewen, 1988). Στη µελέτη του Brave και των συνεργατών του
(1991), το 23% χωρισµένων γονέων (συνήθως µητέρες) έχουν αρνηθεί ή εµποδίσει τις
επισκέψεις και την ενεργητική επικοινωνία πατέρα – παιδιού. Ο γονέας που έχει την
αποκλειστική επιµέλεια του παιδιού και ζει µαζί του καθηµερινά, συνήθως η µητέρα, είναι σε
θέση εξουσίας που της επιτρέπει, σε αντίθεση µε τον πατέρα, να επηρεάσει τις αντιλήψεις του
παιδιού για τους γονείς, το γάµο, κ.ά. (Brave & Griffin, 2000· Loewen, 1988).
Οι αντιλήψεις των µητέρων επηρεάζουν ιδιαίτερα, διότι µπορούν να ελέγχουν εν µέρει
τους δεσµούς του πατέρα µε το παιδί (Ahrons & Miller, 1993). Επιπλέον, η αξιολόγηση της
πατρικής βοήθειας από την πρώην γυναίκα αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντας
αναφορικά µε την αντίληψη της για τη σχέση πατέρα – παιδιού (Hoffman, 1995). Στο µέτρο
του δυνατού, το διαζύγιο θα πρέπει να σταµατήσει να θεωρείται ως µια παθολογική
εκδήλωση και να πάψει η πεποίθηση ότι κάποιος ήταν «λάθος» και «ένοχος», διότι κάτι
134

τέτοιο ενισχύει τις συγκρουσιακές γονεϊκές σχέσεις και κατ’ επέκταση την µειωµένη ή
δυσλειτουργική επαφή πατέρα – παιδιού.
4.4.6.1.7. Η ύπαρξη νέου συντρόφου
Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει την συµµετοχή των πατέρων µετά το
διαζύγιο, είναι η σύναψη νέων σχέσεων των πρώην συζύγων (Furstenberg&Cherlin, 1991).
Οι πατέρες συχνά εστιάζουν στους κοινωνικούς και οικογενειακούς τους ρόλους, κάτι το
οποίο έρχεται συχνά σε αντίθεση µε την άσκηση της πατρότητας (Loewen, 1988). Επίσης,
έχει αποδειχθεί, ότι όταν οι πρώην σύζυγοι είναι ξαναπαντρεµένοι η επαφή πατέρα – παιδιού
µειώνεται (Hetherington, Cox & Cox, 1976· McKenry, 1996· Seltzer, 1991· Tepp, 1983).
Επιπλέον, όταν ο πρώην σύζυγός είναι ξαναπαντρεµένος η χρηµατοδοτική στήριξη είναι
λιγότερη. Η αίσθηση του να είσαι µέρος της οικογένειας φαίνεται, ότι εξακολουθεί να είναι
ένας σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας της καταβολής της διατροφής (Dudley, 1991). Σε
αυτό το πλαίσιο τα αποτελέσµατα της µελέτης από τους Furstenberg, Nord, Peterson και Zill
(1983) είναι διδακτικά. Δείχνουν, ότι ο αριθµός των επαφών πατέρα – παιδιού, µετά το
χωρισµό, είναι διπλάσιος όταν ο πατέρας δεν έχει ξαναπαντρευτεί. Στην περίπτωση όπου
οποιοσδήποτε από τους πρώην συζύγους δεν έχει ξαναπαντρευτεί, το 49% των παιδιών έχουν
επαφή µε τον «έξω» γονέα, έναντι 11% των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν συνάψει νέο
γάµο. Επιπλέον, ένας νέος γάµος της µητέρας έχει µεγαλύτερη επιρροή από την επιρροή ενός
γάµου του πατέρα. Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από την ανάδυση µιας κοινωνικής
πατρότητας, που γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική και µε µεγαλύτερη επιρροή, η οποία θα
ωθήσει το παιδί να ταυτιστεί µε τον παρόντα πατέρα σε σχέση µε τον απόντα πατέρα
(Furstenberg, Nord, Peterson & Zill, 1983).
Η έρευνα µε τα παιδιά δείχνει, ότι πράγµατι αυτοί που ζουν µε ένα πατριό ή µητριά
διατηρούν λιγότερο συχνή επαφή µε το βιολογικό γονέα (µητέρα ή πατέρα) (Seltzer &
Bianchi, 1988). Επιπλέον, τα παιδιά που ζουν µε το νέο σύντροφο του οποίου το φύλο είναι
ταυτόσηµο µε τον απόντα γονέα, έχουν λιγότερη επαφή µε το βιολογικό γονέα απ’ ότι τα
άλλα παιδιά µε απόντα γονέα. Φαίνεται, ότι όταν υπάρχει η παρουσία ενός «εναλλακτικού»
γονέα τα παιδιά διατηρούν σε µικρότερο βαθµό την επαφή µε τον γονέα που δεν κατοικεί
µαζί τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κοινωνική πατρότητα υπερισχύει της βιολογικής
πατρότητας (Seltzer & Bianchi, 1988).
4.4.6.1.8. Ανυπέρβλητα εµπόδια: στοιχεία σχετικά µε την πατρική απεµπλοκή
Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω, πολλά εµπόδια προκύπτουν µετά από ένα
διαζύγιο. Oι γονείς, µετά από ένα διαζύγιο, καλούνται να τερµατίσουν σχέσεις αµοιβαιότητας
και µακροχρόνια οικογενειακά πρότυπα και παράλληλα να διατηρήσουν τους δεσµούς µε τα
παιδιά. Το διαζύγιο, όµως, δηµιουργεί µια βαθειά διαταραχή, τουλάχιστον προσωρινά, αφού
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον τρόπο να εκφράσουν τις σχέσεις τους µε τον άλλον.
Παράλληλα, το διαζύγιο συχνά επιφέρει τον τερµατισµό της αγάπης, της αµοιβαιότητας και
µιας ηθικής εκφρασµένης µεταξύ των µελών της οικογένειας, κάτι για το οποίο δεν είναι
προετοιµασµένοι οι πρώην σύντροφοι. Ο τερµατισµός όλων αυτών επιφέρει
επαναπροσδιορισµό του ελέγχου, της επιρροής και των σχέσεων, ενώ συχνά προκαλεί
τερµατισµό των «γυναικείων» καθηκόντων (π.χ. µαγείρεµα, κ.ά.), τα οποία αντικαθίστανται
από αρνητικούς ισχυρισµούς, καθώς και λήξη των «ανδρικών» καθηκόντων (π.χ. χρήµατα,
κ.ά.). Ωστόσο ένα ποσοστό ανδρών, παράλληλα µε τον επανακαθορισµό των σχέσεων
εξακολουθεί να διακατέχεται από παλαιά πατριαρχικά πρότυπα, µε αποτέλεσµα να χάνει κάθε
επαφή µε τα παιδιά του (Simpson et al., 1998). Από την άλλη πλευρά, µερικοί άνδρες δεν
αντέχουν να διακόψουν κάθε επαφή µε τα παιδιά τους.
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Ωστόσο, η πατρική απεµπλοκή απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ένα αµελητέο
φαινόµενο, σύµφωνα µε τις στατιστικές τις τελευταίες δεκαετίες. Πράγµατι σε µια διαχρονική
µελέτη, που διεξήχθη στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το 49% των παιδιών δεν είχαν δει τον
βιολογικό γονέα τους - στο 89% των περιπτώσεων τον πατέρα - κατά τη διάρκεια του έτους
που προηγήθηκε της έρευνας (Furstenberg & Nord, 1985). Πάνω από το 35% του συνόλου
των παιδιών δεν είχαν επαφή µε τον πατέρα τους τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν ήξεραν
πού βρισκόταν (Furstenberg, Nord, Peterson & Zill, 1983). Αυτά τα ευρήµατα
επιβεβαιώνονται από εκείνα µιας άλλης µελέτης, που διενεργήθηκε λίγο µετά, κατά την οποία
τα 3/4 των διαζευγµένων πατέρων που συµµετείχαν στην έρευνα ανέφεραν, ότι δεν είχαν
καµία επαφή µε το παιδί τους (Ambrose Harper & Pemberton, 1983). Στη Γαλλία, σύµφωνα
µε µια µελέτη που διεξήχθη από το INED στις αρχές του 1990, το 54% των παιδιών των
οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει είχαν χάσει την επαφή µε τον πατέρα τους ή αυτός δεν
παρευρισκόταν σε εκδηλώσεις (Bertaux & Delcroix 1990). Πιο πρόσφατα ο Seltzer δείχνει,
µε βάση τα στοιχεία από την Εθνική Έρευνα για οικογένειες και νοικοκυριά (NSFH), πώς η
σχέση πατέρα – παιδιού είναι σε κίνδυνο µετά από ένα διαζύγιο. Οι παρατηρήσεις 1.350
µητέρων που εµπλέκονται στη µελέτη αναδεικνύει, ότι σχεδόν το 1/3 των παιδιών δεν είχαν
επισκεφτεί τον πατέρα τους κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την έρευνα. Το 30% είχε
επισκεφτεί τον πατέρα του για λιγότερο από µια βδοµάδα. Επιπλέον, µόνο το 17% των
µητέρων δήλωσαν, ότι ο πρώην σύζυγός τους ασκεί επιρροή στις αποφάσεις που αφορούν την
εκπαίδευση και τη διατροφή των τέκνων (Seltzer, 1991). Φυσικά το χαµηλό επίπεδο της
φυσικής συµµετοχής του πατέρα, προκάλεσε µεγάλο αντίκτυπο στην καταβολή της
διατροφής και κατ’ επέκταση στην κοινωνικο-οικονοµική ευηµερία των παιδιών που
συµµετείχαν. Λιγότερο από το 50% των µητέρων, που περιλαµβάνονται στη µελέτη του
Seltzer (1991), ανέφερε, ότι η διατροφή δεν τους καταβλήθηκε κατά το έτος πριν από την
έρευνα. Κατά την επανεξέταση των αποτελεσµάτων, που εξέδωσε η Γενική Κοινωνική
Έρευνα (GSS),σηµειώνεται, ότι σε όλη τη χώρα οι χωρισµένοι πατέρες έχουν µικρή ή πολύ
µικρή επαφή µε το παιδί τους. Κατά το χρόνο της έρευνας το 23,4% των πατέρων είχαν δει το
παιδί τους, αλλά για λιγότερο από µία εβδοµάδα σε όλη τη διάρκεια του προηγούµενου έτους.
Ένας στους έξι δεν είχε δει καθόλου το παιδί του (LeBourdais, Juby & Marcil-Gratton, 2000).
Επιπλέον, µόνο 16% των παιδιών κάτω των 17 ετών, των οποίων οι γονείς ήταν χωρισµένοι,
έζησαν έξι µήνες ή περισσότερο µε τον πατέρα τους, κατά τη διάρκεια του έτους που
προηγήθηκε της έρευνας και λίγο περισσότεροι από τους µισούς (59%) πέρασαν λιγότερο
από έξι µήνες µαζί του. Σε αντίθεση, το 90% αυτών των παιδιών είχαν µείνει έξι µήνες ή
περισσότερο µε τη µητέρα τους κατά το έτος πριν από την έρευνα. Δεν υπήρξε κανένα παιδί
που να εµπίπτει στην κατηγορία «ποτέ δεν είδε τη µητέρα του». Εάν η επιδείνωση της σχέσης
πατέρα – παιδιού λαµβάνει χώρα κυρίως από την πρώτη χρονιά µετά από το διαζύγιο
(Hetherington, Cox & Cox, 1976), φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά από την οικογενειακή
ιστορία των γονέων έχουν µεγάλες διαχρονικές επιδράσεις στη σχέση πατέρα – παιδιού. Μια
έρευνα από 855 άνδρες, ηλικίας µεταξύ 50 και 79, µε τουλάχιστον ένα παιδί άνω των 19 ετών
έδειξε, ότι οι διαζευγµένοι πατέρες έχουν λιγότερη επαφή µε τα ενήλικα παιδιά τους, από ό,τι
οι µη διαζευγµένοι.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, πολλοί ερευνητές
έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τη διαδικασία που οδηγεί στην πατρική αποµάκρυνση.
Ένα συµπέρασµα είναι ότι, σε αντίθεση µε ό,τι έχει αποκαλυφθεί από κλινικές αναλύσεις που
παρουσιάζονται από τους Wallerstein και Kelly (1980), φαίνεται να υπάρχει µια αντιστοιχεία
στη σχέση µεταξύ της δυναµικής πατέρα – παιδιού που υπήρχε πριν από το διαζύγιο και της
στέρησης ελευθερίας στο ρόλο του (Fournier & Quéniart 1995· Quéniart & Fournier, 1996·
Quéniart, 1999· Kruk, 1991). Πατέρες που βρίσκονταν πιο κοντά στο παιδί τους
συναισθηµατικά πριν από το διαζύγιο, είναι εκείνοι πουικανοποιούνται λιγότερο µε ρυθµίσεις
φύλαξης (π.χ. σαββατοκύριακα) και είναι πιο ευάλωτοι στην αποµάκρυνση (Arditti, 1992b).
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Έχοντας κατακτήσει µια πολύ στενή σχέση µε το παιδί τους, ο ρόλος του «επισκέπτη» δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους. Για πολλούς και διάφορους λόγους
προτιµούν να το εγκαταλείψουν, αντί να ακολουθήσουν µια σχέση που θεωρείται επώδυνη γι’
αυτούς και το παιδί (Quéniart, 1999· Kruk, 1991). Αντίθετα οι πατέρες που δεν είχαν έντονη
συναισθηµατική επαφή µε τα παιδιά πριν από το διαζύγιο έχουν λιγότερα προβλήµατα
προσαρµογής στο ρόλο του «επισκέπτη» (Kruk, 1991). Είναι σαφές, ως εκ τούτο, ότι η
συχνότητα των επισκέψεων θα βοηθήσει τους πατέρες και θα ενισχύσει το αίσθηµα του
γονιού και αντίστροφα, η σπανιότητα των επισκέψεων αποδυναµώνει το πατρικό
συναίσθηµα, την επιρροή, τον έλεγχο και τη σχέση µε τα παιδιά τους, γεγονός που µπορεί να
οδηγήσει σε ακόµα λιγότερες επισκέψεις ή ακόµα και σε πλήρη διακοπή των επισκέψεων
(Kruk, 1993).
Μεταξύ των παραγόντων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παράγοντες που εµπλέκονται
στη διαδικασία της πατρικής απεµπλοκής, παρουσιάζονται και τα προσωπικά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι οι πατέρες, τα οποία προέρχονται από µια επισφαλή ψυχική και
σωµατική κατάσταση (Dudley 1991a· Quéniart, 1999), όπως η παρουσία ενός πατέρα
«υποκατάστατο» (Quéniart, 1999) και η στάση της πρώην συζύγου σε πολλά από αυτά. Σε
αυτό το πλαίσιο η συντριπτική πλειοψηφία των πατέρων, που είχαν απεµπλακεί και οι οποίοι
µελετήθηκαν από τον Kruk (1993), δήλωσαν ότι δεν είχαν καµία επαφή µε την πρώην σύζυγό
τους. Στο ίδιο πνεύµα άλλη µελέτη δείχνει, ότι οι περισσότεροι χωρισµένοι συµµετέχοντες
πατέρες είχαν ελάχιστη επαφή µε το παιδί τους την στιγµή της συνέντευξης (Dudley, 1991a)
και το 1/3 περίπου των συµµετεχόντων ανέφεραν, ότι η πρώην σύζυγός τους αποτελεί
εµπόδιο στην πιο συχνή επαφή µε τα παιδιά τους.
Παράλληλα η Arendell (1992a· 1992b· 1994· 1995) υιοθετεί µια «αλληλεπιδραστικήφεµινιστική» σκοπιά στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ποιοτική µελέτη της σε
διαζευγµένους πατέρες που δεν έµεναν µε τα παιδιά τους. Το κυρίαρχο θέµα που
καταγράφηκε ήταν, η οργή του πατέρα για το νοµικό σύστηµα και για την πρώην σύζυγο
τους. Η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν, ότι βίωσαν αδικία, διακρίσεις,
απογοήτευση και δυσαρέσκεια.
Είναι προφανές, ότι ένα διαζύγιο όχι µόνο διαρρηγνύει το συζυγικό δεσµό, αλλά
συχνά «σπάει» οριστικά την σχέση γονέα – παιδιού, ειδικά αν το παιδί ζει χωριστά από τον
πατέρα, (Furstenbergetal., 1983: 663-664) και επηρεάζει την ψυχοσυναισθηµατική
κατάσταση του παιδιού.
4.4.7. Περιβαλλοντικές αλλαγές
Το διαζύγιο επιφέρει πολλές αλλαγές στη ζωή και των δύο γονέων και των παιδιών.
Μια αλλαγή για τα παιδιά µπορεί να αφορά στο άµεσο δίκτυο υποστήριξής τους και γενικά
στο περιβάλλον τους. Αυτό µπορεί να σηµαίνει απώλεια της φιλίας και των δεσµών στο
σχολείο, αν το διαζύγιο απαιτεί µετακίνηση. Μπορεί, επίσης, να περιλαµβάνει την αλλαγή
των σχέσεων µε την ευρύτερη οικογένεια µετά το διαζύγιο.
Ο Fulton (1979) διαπίστωσε, ότι τα παιδιά είχαν κινηθεί δύο φορές κατά µέσο όρο,
έως ακόµη και οκτώ φορές µετά την λύση του γάµου των γονιών τους. Η πραγµατικότητα για
τα παιδιά και τους µόνους γονείς είναι, ότι το διαζύγιο συχνά σηµαίνει αλλαγή στα σχολεία,
τη γειτονιά και τους φίλους. Η κίνηση αυτή µπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής του
παιδιού, συµπεριλαµβανοµένης της ακαδηµαϊκής επίδοσης, τις σχέσεις µε τους
συνοµηλίκους, την ψυχική ευεξία και την σωµατική υγεία. Ελάχιστη έρευνα έχει
πραγµατοποιηθεί στον τοµέα αυτό, αλλά το έργο δείχνει, ότι οι αλλαγές αυτού του είδους
µπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ορισµένες πτυχές της λειτουργίας του παιδιού (Grych
& Fincham, 1992).
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Οι ερευνητές βρήκαν, ότι τα παιδιά του διαζυγίου αντιδρούν διαφορετικά από τα
παιδιά των ανέπαφων οικογενειών στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Κάποιοι υποστηρίζουν,
ότι ο µακροπρόθεσµος χαρακτήρας των αρνητικών επιπτώσεων της µετεγκατάστασης για τα
παιδιά είναι σπάνιος, δηλαδή συνήθως δεν διαρκούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ άλλοι
ερευνητές είναι πιο απαισιόδοξοι υποστηρίζοντας, ότι η αλλαγή περιβάλλοντος έχει σοβαρές
και µε µεγάλη διάρκεια επιπτώσεις για τα παιδιά των διαζευγµένων (Gindens, 1998). Έτσι οι
Hodges και συνεργάτες (1984) διαπίστωσαν, ότι τα παιδιά ένιωθαν όλο και περισσότερη
υποτονία και βίωναν περισσότερο άγχος εξαιτίας σηµαντικών περιβαλλοντικών αλλαγών.H
µετεγκατάσταση µετά από ένα διαζύγιο συχνά επιφέρει την αποµάκρυνση από τον έναν
γονέα. Αυτό δηµιουργεί µια κατάσταση, στην οποία υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
τραυµατισµού των παιδιών, τα οποία έχουν πληγεί από την διπλή απώλεια του ενός γονέα.
Σε άλλη µελέτη, σχετικά µε τις επιπτώσεις της µετεγκατάστασης διαζευγµένων
οικογενειών, συγκρίθηκαν δυο οµάδες φοιτητών διαζευγµένων γονέων, µε βάση το αν είχαν
µετεγκατασταθεί ή όχι. Το εύρηµα έδειξε, ότι εκείνοι, των οποίων οι γονείς είχαν
µετακινηθεί, βρίσκονταν σε σηµαντικά µειονεκτική θέση και εµφάνισαν υψηλά ποσοστά
εχθρότητας στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Braver et al., 2003).
Η µετεγκατάσταση του γονέα και των παιδιών µετά από ένα διαζύγιο είναι ένα
ιδιαιτέρα πολύπλοκο ζήτηµα, καθώς εµπλέκονται πολλές µεταβλητές, την συνεισφορά των
οποίων η επιστηµονική έρευνα δεν έχει καταφέρει ακόµα να εντοπίσει. Στις µελέτες υπάρχει
µια επιφυλακτικότητα σε ό,τι αφορά τη γενίκευση των αποτελεσµάτων, καθώς οι κατά
καιρούς έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν έχουν διαφορές σε πληθώρα παραγόντων (π.χ.
ηλικία παιδιών, κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση κ.ά.). Εκτός, όµως, από τους παραπάνω
περιορισµούς, η κλινική εµπειρία τονίζει, ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν την προσαρµογή των παιδιών (π.χ. θετική προσαρµογή της µητέρας -η οποία
συνδέεται µε την αποτελεσµατική ανατροφή των παιδιών, θετική σχέση µητέρας – παιδιού,
χαµηλό επίπεδο γονεϊκών συγκρούσεων, κ.ά.). Εποµένως τα παραπάνω στοιχεία δεν θα
πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις γονέων – παιδιών, αλλά αντίθετα θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασµό και µε τους υπόλοιπους παράγοντες (Gidens,
1998).
4.5. Συµπεράσµατα
Η ανωτέρω ανάλυση δείχνει, ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, εκτός από το γονεϊκό
διαζύγιο, που επηρεάζουν και διαµορφώνουν την προσαρµογή των παιδιών. Ωστόσο η σχέση
µεταξύ αυτών των µεταβλητών και του αποτελέσµατος είναι πολύ περίπλοκη και σε πολλές
περιπτώσεις δεν µπορεί να αποσαφηνιστεί. Υπάρχει ένα στοιχείο που εµφανίζεται να είναι
όλο και πιο προφανές και δείχνει ότι οι διαδικασίες της οικογένειας που υφίστανται κατά τη
διάρκεια του γάµου έχουν αποφασιστική επίδραση στην ψυχολογική προσαρµογή των
παιδιών. Οι Grych και Fincham (1992) υποστηρίζουν ότι οι συγκρίσεις µεταξύ των οµάδων
των παιδιών από διαζευγµένες οικογένειες µε παιδιά άθικτων οικογενειών είναι λιγότερο
κατατοπιστικές συγκριτικά µε τη µελέτη των παραγόντων που µπορεί να κλιµακώσουν την
προσαρµογή µετά το διαζύγιο. Συνεπώς, η έρευνα σχετικά µε το διαζύγιο και τις συνέπειες
του, εστιάζει περισσότερο στις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα πριν και µετά το διαζύγιο,
παρά στη δοµή της ίδιας της οικογένειας (άθικτης ή διαζευγµένης).
Ειδικότερα αυτό που µελετάται στις σύγχρονες έρευνες, σε ότι αφορά την επίδραση
του γονεϊκού διαζυγίου, είναι εστιασµένο σε µεταβλητές, όπως είναι η αλλαγή ποιότητας των
σχέσεων του παιδιού µε κάθε γονέα χωριστά µετά το διαζύγιο, η παραµέληση του παιδιού
κατά τη διάρκεια του διαζυγίου ή και µετά από τους ενήλικες γύρω του, η µετάθεση των
αρνητικών συναισθηµάτων του πληγωµένου γονέα στο παιδί, µε αποτέλεσµα να γίνονται
ξεσπάσµατα θυµού προς το παιδί, η χρησιµοποίηση του παιδιού ως µέσου διαµάχης µεταξύ
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των γονέων του και η συνεχής υποτίµηση του αποµακρυσµένου γονέα από το γονέα που έχει
την επιµέλεια.
Τα επιστηµονικά στοιχεία πλέον δείχνουν ότι η συναισθηµατική προσαρµογή µετά
από ένα διαζύγιο δυσχεραίνεται από τους προαναφερθέντες παράγοντες, αλλά και από τα
κοινωνικά στερεότυπα. Κατά µέσο όρο, υπάρχουν µικρές διαφορές στην συναισθηµατική και
κοινωνική προσαρµογή των παιδιών του διαζυγίου και των παιδιών από άθικτες οικογένειες.
Τα προβλήµατα δηµιουργούνται και εµφανίζονται (συναισθηµατικά, ακαδηµαϊκά,
συµπεριφοριστικά κ.ά.) όταν οι γονείς εµπλέκουν τα παιδιά στις διαµάχες τους.
Πιο συγκεκριµένα, ενώ οι αναδροµικές µελέτες βρίσκουν συσχέτιση µεταξύ των
γονεϊκών διαζυγίων και της αδυναµίας προσαρµογής του παιδιού, οι διαχρονικές µελέτες
τονίζουν ότι ο συσχετισµός δεν έχει αιτιώδη συνάφεια. Έτσι η αδυναµία προσαρµογής των
παιδιών διαζευγµένων οικογενειών µπορεί να µην είναι αποκλειστικά και µόνο λόγω του
γονεϊκού χωρισµού, αλλά εξαιτίας του γεγονότος, ότι το διαζύγιο είναι η τελική έκβαση µιας
διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από δυσαρέσκεια, δυστυχία και συγκρούσεις. Η αδυναµία
προσαρµογής του παιδιού µπορεί, επίσης, να επηρεάζεται από παράγοντες, οι οποίοι είχαν
παρουσιαστεί πριν από το διαζύγιο.
Συνολικά, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά του
διαζυγίου βιώνουν και µεγαλώνουν µέσα σε σχέσεις αγάπης και ουσιαστικής επικοινωνίας
µεταξύ των γονέων, τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά, θα εµφανίσουν ένα πολύ καλό επίπεδο
προσαρµογής. Αντιθέτως στα παιδιά (του διαζυγίου ή και άθικτων οικογενειών) τα οποία
βρίσκονται σε κίνδυνο βιώνοντας έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες
παράγοντες, διακυβεύεται η σχέση τους µε τους γονείς τους και ξεκινάει µια ιστορία
προβληµάτων προσαρµογής και αρνητικών επιπτώσεων σε πολλούς τοµείς της ζωής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
5.1. Εισαγωγή
Το διαζύγιο είναι ένα γεγονός, το οποίο αναµφισβήτητα κλονίζει τον ψυχικό κόσµο
του παιδιού, των γονέων αλλά και ολόκληρο το οικογενειακό σύστηµα. Το αν θα µετατραπεί
το διαζύγιο σε τραυµατικό γεγονός εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης πριν το χωρισµό,
από τον τρόπο χειρισµού του και φυσικά από την προσωπικότητα του παιδιού και των
γονέων. Το διαζύγιο έχει επιβλαβείς επιδράσεις, όταν πριν το διαζύγιο κυριαρχούν εντάσεις
µεταξύ των γονέων και όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και περιφρόνηση προς τον άλλον
γονέα. Επίσης δυσκολίες παρουσιάζονται, όταν το παιδί χρησιµοποιείται ως «σύµµαχος» ή
όταν γίνεται αντικείµενο διαµάχης για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές.
Συνήθως το διαζύγιο είναι ψυχικά µια τραυµατική εµπειρία γι’ αυτούς που χωρίζουν,
αλλά είναι ακόµη πιο οδυνηρό για τον ψυχικό κόσµο των παιδιών. Το διαζύγιο είναι µια
πολυσύνθετη διαδικασία, που επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε πολλούς τοµείς της ζωής όλων
των µελών της οικογένειας – στον συναισθηµατικό, οικονοµικό, κοινωνικό, ψυχολογικό,
επαγγελµατικό και νοµικό. Συνήθως το άτοµο βιώνει έντονα το συναίσθηµα της απώλειας,
της ανασφάλειας, της απογοήτευσης, της µοναξιάς και της αµφιθυµίας. Αφού το άτοµο
περάσει από ένα στάδιο θρήνου, όπου νιώθει θλιµµένο, αδύναµο και θυµωµένο, βιώνει
σταδιακά µία αλλαγή στη συναισθηµατική του κατάσταση, όπου αρχίζει να απελευθερώνεται
από το παρελθόν, διερευνά καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυµίες του και νιώθει
ανακούφιση και αισιοδοξία για το µέλλον, δηλαδή αρχίζει και προσαρµόζεται στη νέα
κατάσταση.
Με τον όρο προσαρµογή µετά το διαζύγιο ονοµάζεται:
Η ανάπτυξη της ταυτότητας του ατόµου που δεν συνδέεται πλέον µε την ιδιότητα του
παντρεµένου και εστιάζεται στην εκτέλεση και στην επάρκεια των υποχρεώσεων των ρόλων
του στην καθηµερινή ζωή, το νοικοκυριό, στην οικογένεια και στην εργασία (Kitson &
Raschke, 1981, όπως αναφέρεται στο Χατζηχρήστου, 1999: 97-98).

Αναλυτικότερα, τα άτοµα µετά το διαζύγιο προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τον
τρόπο ζωής τους και να αποδεχτούν την καινούργια ταυτότητα τους στον κοινωνικό,
σεξουαλικό και επαγγελµατικό τοµέα. Τα άτοµα καλούνται να βρουν καινούρια
ενδιαφέροντα και να γνωρίσουν σταδιακά νέους ανθρώπους, ώστε οι καινούριες εµπειρίες να
καλύπτουν σιγά σιγά τις παλιές αναµνήσεις. Πρέπει να βάλουν στόχους στη ζωή τους και να
αρχίσουν να επανακτούν τη χαµένη τους αυτοπεποίθηση. Επίσης, συχνά οι γονείς καλούνται
να αντιµετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήµατα των παιδιών τους και να διαχειριστούν
δύσκολες καταστάσεις.
Μελετώντας το φαινόµενο του διαζυγίου γίνεται κατανοητό, ότι δεν µπορούν να
διατυπωθούν απόλυτα συµπεράσµατα, σε ότι αφορά τις επιπτώσεις του διαζυγίου τόσο για
τους γονείς, όσο και για τα παιδιά, καθώς οι αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα το φύλο, την
ηλικία, τη µόρφωση, την κοινωνικό - οικονοµική κατάσταση, την επικοινωνία, την ποιότητα
της σχέσης των συζύγων κ.ά. (Χατζηχρήστου, 1999). Παρόλα αυτά οι διάφορες πτυχές του
διαζυγίου, όπως για παράδειγµα η νοµική διαδικασία, έχουν µια προβλέψιµη αλληλουχία
συναισθηµάτων και εκδηλώσεων – τα στάδια του διαζυγίου. Κατανοώντας αυτά τα στάδια,
τα άτοµα µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήµατά τους, να τα αποδεχτούν ως
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αναµενόµενα και να αντιληφθούν ότι αποτελούν µέρος αυτής της συναισθηµατικής
διαδικασίας, γεγονός που θα τα βοηθήσει να προσαρµοστούν στην νέα πραγµατικότητα.
5.2. Επιπτώσεις του διαζυγίου στο οικογενειακό σύστηµα
Στο παρελθόν η έρευνα επικεντρώθηκε στη σχέση µεταξύ διαζυγίου και
ψυχοπαθολογίας. Στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη αυτή πηγάζουν από την ψυχολογική
ευπάθεια πολλών ανθρώπων κατά τη στιγµή του χωρισµού/διαζυγίου (Bloom et al., 1978·
Briscoe et al., 1973).
Πιο πρόσφατη δουλειά, σχετικά µε τις επιπτώσεις του διαζυγίου, που ξεκίνησε κατά
την τελευταία δεκαετία, θεωρεί το διαζύγιο ως µια µεταβατική κρίση (Ahrons, 1980), που
επιφέρει µια διακοπή των αναπτυξιακών καθηκόντων, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη συγκεκριµένη φάση του κύκλου ζωής της οικογένειας
(Carter & McGoldrick, 2004), καθώς αυτή η διακοπή ωθεί όλα τα µέλη της οικογένειας σε
µια κατάσταση χάους και ανισορροπίας για ένα χρονικό διάστηµα ενός έως τριών ετών
(Hetherington, 1982) έως ότου λάβει χώρα η σταθεροποίηση. Έτσι η αγωνία θεωρείται ως µια
«κανονική» βραχυπρόθεσµη απάντηση στην κρίση.
Η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης ή κατευθυντήριων γραµµών για την οικογένεια
που διέρχεται από αυτή τη διαδικασία προσθέτει δυσκολίες.Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται
ένα µοντέλο για το διαζύγιο, µέσω του οποίου το ίδιο το διαζύγιο προσεγγίζεται ως µια
κανονιστική οικογενειακή µετάβαση(Ahrons, 1980) και το οποίο είναι ένα χρήσιµο εργαλείο
για την εννοιολόγηση της εµπειρίας του διαζυγίου για την οικογένεια. Αυτό περιλαµβάνει τα
στάδια και τις διαδικασίες για τις προσαρµογές που σχετίζονται µε το διαζύγιο και τις
επακόλουθες πιέσεις της ζωής και προσφέρει µια πιο θετική προοπτική, παρέχοντας τη
δυνατότητα για µια εµπειρία ανάπτυξης - προσκαλώντας τα µέλη της οικογένειας να
αναπτύξουν νέες ικανότητες για να προσαρµοστούν.
Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε σηµαντική έρευνα σχετικά µε την επίδραση του
διαζυγίου για το ζευγάρι και τα παιδιά του. Η πρόσφατη κάλυψη από τα ΜΜΕ έχει στρέψει
την προσοχή στα δεινά των παππούδων, σε σχέση µε τα δικαιώµατα επίσκεψης και τη
διαδικασία ρύθµισης του διαζυγίου σε επίπεδο οικογενειακού συστήµατος ως σύνολο, κάτι το
οποίο συχνά παραβλέπεται. Κάθε µέλος της πυρηνικής και εκτεταµένης οικογένειας
επηρεάζεταιποικιλοτρόπως από τη διαδικασία, ανάλογα µε τη φάση του κύκλου ζωής της
οικογένειας. Για παράδειγµα υπάρχουν ενδείξεις, ότι οι στενές επαφές του παππού µε το
εγγόνι έχει αξία και για τις τρεις γενιές των µελών της οικογένειας (Kivnick, 1982).
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την κλίµακα των Holmes και Rahe (1967), στα αγχογόνα
γεγονότα της ζωής το διαζύγιο κατέχει τη δεύτερη θέση µετά το θάνατο του συζύγου. Σε αυτή
την περίπτωση σηµαντικές ατοµικές προσαρµογές πρέπει να γίνουν σε δύο επίπεδα, στο
συναισθηµατικό και στο πρακτικό (Spanier & Casto, 1979).Πολλοί αλληλένδετοι παράγοντες
επηρεάζουν την απάντηση όπως: οι περιστάσεις που περιβάλλουν τη διάλυση του γάµου, η
φύση της ζωής µετά το χωρισµό, η ηλικία, το φύλο, η χρονική διάρκεια του γάµου, το στάδιο
του κύκλου ζωής της οικογένειας, η αρχική ψυχολογική σταθερότητα, η ποιότητα της ζωής
µετά το χωρισµό, η εκπαίδευση, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, το εθνοτικό πλαίσιο, άλλες
πιέσεις που συµβαίνουν κατά τη χρονική στιγµή του διαζυγίου, η προηγούµενη εµπειρία
σχετικά µε το άγχος και η διαθέσιµη υποστήριξη.
Η διαδικασία προσαρµογής του οικογενειακού συστήµατος γίνεται σταδιακά σε
διάστηµα δύο ή τριών ετών (Hetherington, 1977· Ahrons, 1980).Η µετάβαση είναι σταδιακή,
καθώς αρχίζει πολύ πριν ληφθεί η πραγµατική απόφαση, συχνά µε ένα µόνο σύζυγο να
«παλεύει» µε την ιδέα του διαζυγίου ως λύση για τη δυσαρέσκειά του / της, και τελειώνει
όταν η οικογένεια έχει σταθεροποιηθεί εκ νέου, κατά τρόπο που να είναι κατανοητή από όλα
τα µέλη της πυρηνικής και της εκτεταµένης οικογένειας (Ahrons, 1980). Ο Ahrons (1980)
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υποστηρίζει, ότι αυτή η διαδικασία προσαρµογής περιλαµβάνει νέες συγκεκριµένες
µεταβάσεις σε ρόλους και καθήκοντα.
Η πρόκληση για το σύστηµα της οικογένειας προκύπτει από την αναδιοργάνωση και
από την ανατροπή. Πρέπει να αναπτυχθούν νέοι κανόνες και πρότυπα για όλες τις συνήθειες
και τις ρουτίνες της καθηµερινής ζωής. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνειαλλαγές µελών: τα
νοικοκυριά να περιλαµβάνουν έναν γονέα, ενδεχοµένως ένα νέο σύντροφο και την οικογένεια
του, αδέλφια µπορεί να χωριστούν στα δυο νοικοκυριά, άλλοι συγγενείς µπορεί να
αναλάβουν µια σηµαντική θέση στην οικογένεια, παιδιά που είχαν φύγει από το σπίτι ή άλλα
µέλη της εκτεταµένης οικογένειας µπορεί να επιστρέψουν, κ.ά. Οι ρόλοι, τα όρια, τα µέλη και
η ιεραρχική δοµή σχεδόν σε κάθε υποσύστηµα µέσα στην οικογένεια επηρεάζονται. Όλα
αυτά, στην συντριπτική πλειοψηφία, γίνονται µε την απουσία κανόνων ή κοινωνικής
στήριξης για τις διαζευγµένες οικογένειες. Κατά συνέπεια οι αλλαγές είναι µια πηγή µεγάλης
πίεσης, η οποία δηµιουργεί προστιθέµενη σύγκρουση, που έρχεται σε επαφή µε την
παραγωγή των µεταβάσεων.
5.3. Επιπτώσεις του διαζυγίου στους γονείς – Χρονικές φάσεις χωρισµού και στάδια
προσαρµογής
Η λήξη του γάµου είναι µια δύσκολη διαδικασία και το κάθε άτοµο περνάει µέσα από
µια περίοδο συναισθηµατικής µετάβασης, η οποία µπορεί να περιγραφεί ως µια σειρά από
στάδια. Συνήθως τα συναισθήµατα που αισθάνεται είναι λύπη, θυµό, κατάθλιψη, κλονισµό,
εκδίκηση, προσκόλληση στον πρώην σύζυγο, απόρριψη, ανακούφιση και απελευθέρωση.
Επίσης, τα αρνητικά του συναισθήµατα µπορεί να επηρεάζουν το γονεϊκό του ρόλο και να
κυριαρχείται από συναισθήµατα ανασφάλειας και ανεπάρκειας σε ό,τι αφορά το γονεϊκό του
ρόλο και από φόβο και τύψεις ότι τα παιδιά πληγώθηκαν εξαιτίας του διαζυγίου. Συνήθως τα
άτοµα του διαζυγίου περνάνε από πέντε διαφορετικά συναισθηµατικά στάδια, που συνθέτουν
την µετάβαση του διαζυγίου. Αυτά τα στάδια γενικά διαρκούν κατά µέσο όρο τρία χρόνια, αν
και για µερικούς ανθρώπους η περίοδος είναι µικρότερη, ενώ για άλλους µεγαλύτερη. Τα
στάδια αυτά µπορεί να εµφανίζονται µε µια συγκεκριµένη σειρά, να συνδυάζονται, να
επικαλύπτονται ή ακόµα και κάποια από αυτά να παραλείπονται (Neumann, 2011).
Το πρώτο στάδιο του διαζυγίου αντιπροσωπεύει την πρώτη φάση της προσαρµογής,
όπου το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι ο γάµος του έχει τελειώσει. Το δεύτερο και το τρίτο
στάδιο αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος της διαδικασίας του διαζυγίου, το οποίο
καλύπτει τις πιο σηµαντικές νοµικές, πρακτικές και συναισθηµατικές αλλαγές κατά τη
διάρκεια και µετά το διαζύγιο. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου σταδίου το άτοµο
αποµακρύνεται από τον σύντροφο, αποδέχεται πλήρως το γεγονός και επικεντρώνεται στη
νέα του ζωή. Ειδικότερα κάθε στάδιο του διαζυγίου, σύµφωνα µε το Rich (2001: 4-7), έχει τα
εξής χαρακτηριστικά:
Ι. Σοκ και δυσπιστία
Αυτό το στάδιο ξεκινά αµέσως µόλις το άτοµο συνειδητοποιήσει το χωρισµό µε τον
σύντροφό του, δηλαδή ότι η σχέση του έχει τελειώσει. Μερικές φορές, όµως, µετά από ένα
χωρισµό δεν ακολουθεί η αποδοχή του γεγονότος, και αυτό οδηγεί το άτοµο να βιώνει µια
κατάσταση αναστολής και δυσπιστίας. Αυτό το στάδιο ξεκινάει µε την ανακοίνωση του
διαζυγίου και περιλαµβάνει τέσσερις βασικούς τοµείς της ζωής του ατόµου, οι οποίοι
δηµιουργούν δυσκολίες έως και δυσλειτουργίες στο άτοµο (Rich, 2001):
1. Αντιµετώπιση της πραγµατικότητας. Το άτοµο σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να
µάθει να αντιµετωπίζει αυτό που µόλις του συνέβη.
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2. Αυτοεκτίµηση και ανεπάρκεια. Το άτοµο θα πρέπει να αντιµετωπίσει τις ανησυχίες,
το πώς βλέπει και αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τα συναισθήµατα ντροπής, που
είναι πιθανόν να προκύψουν στο πλαίσιο ενός διαζυγίου.
3. Η Ανακοίνωση στον κόσµο. Η γνωστοποίηση του διαζυγίου στους φίλους, την
οικογένεια και τους συνεργάτες συνδέεται άµεσα µε την αυτοεκτίµηση του ατόµου.
4. Υποστήριξη και βοήθεια. Το άτοµο, όταν βιώνει ένα διαζύγιο, θα πρέπει να
αντιµετωπίσει πολλά και πρωτόγνωρα συναισθήµατα, εµπόδια και προκλήσεις. Αυτό
απαιτεί να λάβει τη συναισθηµατική υποστήριξη και την πρακτική βοήθεια από τους
φίλους και την οικογένειά του.
Σε αυτό το στάδιο το άτοµο µπορεί να περάσει από την αρχική δυσπιστία σε ένα
σηµείο αποδοχής. Ίσως ο ενήλικας να µην έχει συµβιβαστεί µε τον οριστικό χαρακτήρα του
χωρισµού και να έχει ελπίδες για επανασύνδεση, αλλά αν καταφέρει να αντιµετωπίσει
επιτυχώς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του σύντοµα θα φτάσει στο σηµείο να αποδεχτεί
την κατάσταση και να βιώνει λειτουργικά τη νέα πραγµατικότητα.
ΙΙ. Αρχική ρύθµιση
Αυτό το στάδιο περιλαµβάνει την ικανότητα του ατόµου να δραστηριοποιείται και να
προσαρµόζεται στη νέα του πραγµατικότητα. Μετά το αρχικό σοκ, ο ενήλικας αρχίζει να
βιώνει το πόνο, την απώλεια και να συνειδητοποιεί τις αλλαγές που έχουν συµβεί στην ζωή
του. Το άτοµο καλείται να προσαρµοστεί και να ανακαλύψει τους κατάλληλους πόρους,
προκειµένου να διαχειριστεί τις συναισθηµατικές και πρακτικές αλλαγές. Αυτό το στάδιο
περιλαµβάνει (Rich, 2001):
1. Τη λειτουργία και την ευθύνη. Το άτοµο ακόµα αισθάνεται ότι η ζωή του είναι
γεµάτη δυσκολίες και προβλήµατα. Ωστόσο είναι σηµαντικό να καταφέρει να
λειτουργεί αποτελεσµατικά και να αναλάβει την ευθύνη να προσπαθήσει να ξεπεράσει
αυτή τη κρίσιµη περίοδο της ζωής του.
2. Την πρακτική πραγµατικότητα. Μέρος της προσαρµογής είναι η άµεση
ικανοποίηση των πρακτικών δυσκολιών π.χ. σίτιση, στέγαση, φροντίδα των παιδιών
κ.ά. Η αρχική προσαρµογή, σε µεγάλο βαθµό σηµαίνει την εξασφάλιση µιας σταθερής
βάσης για την µακροπρόθεσµη συναισθηµατική – νοµική – πρακτική προσαρµογή.
3. Τα νοµικά ζητήµατα. Σε αυτό το στάδιο το άτοµο καλείται να λύσει και νοµικά το
γάµο και θα πρέπει να αναζητήσει µια κατάλληλη νοµική υποστήριξη.
4. Τη διαχείριση των συναισθηµάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης τα
άτοµα συνήθως πληµµυρίζονται από έντονα συναισθήµατα αυτοεκτίµηση κλονίζεται
και βιώνει έντονα και διαφορετικά συναισθήµατα σε σχέση µε το πρώτο στάδιο. Από
τα συναισθήµατα ντροπής το άτοµο αρχίζει να βιώνει συναισθήµατα οργής,
προδοσίας και εκδίκησης. Στο σηµείο αυτό το άτοµο θα πρέπει να µάθει να
αντιµετωπίζει τα συναισθήµατά του, έτσι ώστε να µην πάρει αναποτελεσµατικές
αποφάσεις και να µην υιοθετήσει δυσλειτουργικές συµπεριφορές.
Το δεύτερο στάδιο ξεκινάει µε ένα συναισθηµατικό «µούδιασµα» και δυσπιστία και
καταλήγει µε την προσαρµογή στην νέα κατάσταση, εφόσον το άτοµο αποδεχθεί τη νέα
πραγµατικότητα της ζωής του.
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ΙΙΙ. Ενεργητική αναδιοργάνωση
Σε αυτό το στάδιο, οι γονείς καλούνται να αντιµετωπίσουν τα γονεϊκά τους
καθήκοντα και υποχρεώσεις, να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Τα
θέµατα και τα καθήκοντα που θα αντιµετωπίσουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης
περιλαµβάνουν τα εξής (Rich, 2001):
1. Τον τρόπο ζωής και τα πρακτικά θέµατα. Αυτό καλύπτει τα ζητήµατα που αφορούν
τον τρόπο ζωής και τη διαχείριση των υποθέσεων. Ίσως να περιλαµβάνει την
µετακίνηση σε ένα νέο σπίτι και τις νέες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τα παιδιά.
2. Τον επαναπροσδιορισµό των σχέσεων. Σε αυτή τη φάση ο ενήλικας αρχίζει να
διευθετεί και να επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις του µε τους ανθρώπους του
περιβάλλοντος του (κοινούς φίλους, πρώην σύντροφο, πρώην πεθερικά κ.ά.).
3. Την ανοικοδόµηση προσωπικών αξιών και πεποιθήσεων.Μετά από την εµπειρία
ενός διαζυγίου, το άτοµο αρχίζει να αναζητά τι θέλει από τη ζωή του, τι δεν επιθυµεί
και σε ποια πράγµατα θα βρει νόηµα.
4. Το κλείσιµο νοµικών διαδικασιών. Κατά το στάδιο αυτό το άτοµο αρχίζει να
εισχωρεί σε πιο βαθιές νοµικές πτυχές του διαζυγίου (π.χ. η επιµέλεια των παιδιών, τα
οικονοµικά, η κοινή περιουσία και η διάσπαση της κοινής περιουσίας κ.ά.), καθώς και
στις συναισθηµατικές συνέπειες όλων αυτών τόσο για τα παιδιά, όσο και για τον
εαυτό του.
Η έναρξη του τρίτου σταδίου χαρακτηρίζεται από τη εξεύρεση των πόρων και τα
συναισθηµατικά, πρακτικά και νοµικά θέµατα αρχίζουν και παίρνουν µια σαφή κατεύθυνση.
ΙV. Η «νέα» ζωή
Σε αυτό το τελικό στάδιο ο ενήλικας αρχίζει να οργανώνει εκ νέου τη ζωή του σε
συναισθηµατικά ζητήµατα και σε θέµατα όπως (Rich, 2001):
1. Την κατασκευή σχέσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άτοµο αρχίζει να
ανοικοδοµεί τις παλιές και τωρινές του σχέσεις και να συνάπτει νέες.
2. Τα νέα συµφέροντα. Αρχίζει να εξερευνεί νέα ενδιαφέροντα ή να επανεξετάζει παλιά
ζητήµατα, που ίσως δεν είχε επιλύσει στο παρελθόν. Αυτά τα ενδιαφέροντα, όπως και
οι νέες σχέσεις µπορεί να αποτελούν το θεµέλιο για τη µελλοντική ζωή.
3. Την προσωπική ευθύνη. Σε αυτό το τελικό στάδιο ο ενήλικας έρχεται σε συµφωνία
µε το γεγονός, ότι είναι πλήρης και έχει την συναισθηµατική – σωµατική του υγεία, τα
οικονοµικά του και τις κοινωνικές του σχέσεις.
4. Την αποδοχή της νέας ζωής. Το άτοµο φτάνει στο σηµείο, όπου αποδέχεται ότι ο
γάµος έχει λήξει και ότι αρχίζει µια νέα ζωή.
Ο γάµος είναι µια µορφή σχέσης προσκόλλησης, η οποία έχει πολύ αρνητικές
συνέπειες όταν για κάποιο λόγο λήξει. Οι Ainsworth και Bowlby(όπως αναφέρεται στο
Eagan, 2005) υποστηρίζουν, ότι τα άτοµα µεγαλώνουν και αναπτύσσουν σχέσεις
προσκόλλησης µε σηµαντικούς Άλλους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Για τα βρέφη είναι
φυσικό οι σχέσεις προσκόλλησης να αναπτύσσονται µε τα άτοµα που τα φροντίζουν και
καλύπτουν τις φυσιολογικές και συναισθηµατικές τους ανάγκες. Καθώς οι άνθρωποι
ωριµάζουν οι παλιές σχέσεις προσκόλλησης µπορούν να διακοπούν, µετά από µεγάλη πίεση
και να δηµιουργηθούν νέες σχέσεις µε άλλα άτοµα. Αυτή η απώλεια, συνήθως δηµιουργεί
έντονο ψυχικό πόνο και αποτελεί µια από τις πλέον τραυµατικές εµπειρίες που αντιµετωπίζει
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ο άνθρωπος. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα διαζευγµένα άτοµα παρουσιάζουν αυξηµένα
προβλήµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας, αλκοολισµού, αυτοκτονιών και τροχαίων
ατυχηµάτων (Χατζηχρήστου, 1999).
Η Χατζηχρήστου (1999) υποστηρίζει, ότι το διαζύγιο έχει παρόµοια στάδια και
επιπτώσεις µε αυτά που δηµιουργεί ο θάνατος. Ειδικότερα, το άτοµο διακατέχεται αρχικά από
έντονη άρνηση, µέσω της οποίας προσπαθεί να διατηρήσει το γάµο του, στη συνέχεια αυτό
µετατρέπεται σε απώλεια και κατάθλιψη, αφού οι πρώην σύντροφοι συνειδητοποιούν τη
σοβαρότητα της κατάστασης. Τέλος και ερχόµενοι αντιµέτωποι µε τα οικονοµικά και
πρακτικά θέµατα, «πληµµυρίζονται» από έντονα συναισθήµατα θυµού, απογοήτευσης και
αµφισβήτησης, τα οποία αποτελούν τα αίτια της κατάθλιψης. Αφού οι γονείς καταφέρουν να
προσαρµοστούν στο νέο τρόπο ζωής και να ξεπεράσουν τα προηγούµενα στάδια, ξεκινάει µια
περίοδος επαναπροσδιορισµού σε όλους τους τοµείς της ζωής, διαδικασία που δυσχεραίνεται
στην περίπτωση που κάποιος σύζυγος δεν είχε αναπτύξει επαρκώς την προσωπική –
κοινωνική και επαγγελµατική του ταυτότητα. Τελικά οι πρώην σύζυγοι, αφού καταφέρουν να
αποδεχτούν τη νέα κατάσταση και να χαράξουν την δική τους πορεία, αποκτούν µεγαλύτερη
κατανόηση και διάθεση για µεταξύ τους συνεργασία. Παρόλα αυτά, τα στάδια και οι
αντίστοιχες συναισθηµατικές καταστάσεις αυτών δεν έχουν νοµοτελειακή πορεία.
Οι επιπτώσεις του διαζυγίου για τους ενήλικες είναι τόσος αγχωτικές, όσο και για τα
παιδιά. Ο Weiss (όπως αναφέρεται στο Eagan, 2005) έδειξε, ότι οι αντιδράσεις των
ζευγαριών µετά από το διαζύγιο είναι παρόµοιες µε αυτές των παιδιών. Ο Kobak (όπως
αναφέρεται στο Eagan, 2005) αναφέρεται στη µελέτη του Weiss και δηλώνει, ότι η ύπαρξη
σχέσεων προσκόλλησης είναι σηµαντική για την αντοχή του δεσµού. Όταν η προσκόλληση
πάψει να ισχύει, η ασφάλεια του ενός συζύγου αρχίζει να απειλείται.
Επίσης ο Berman (1988) παρατήρησε µέσα από τη µελέτη διαζευγµένων ζευγαριών,
ότι συχνά υπάρχει µια ισχυρή αίσθηση της νοσταλγίας για τον / την εν διαστάσει σύζυγο και
το άτοµο κυριαρχείται από το πένθος της απώλειας. Σηµειώνει, επίσης, ότι υπάρχει ένα µίγµα
συναισθηµάτων θυµού, δυσαρέσκειας και παρατεταµένα θετικά συναισθήµατα για τον εν
διαστάσει σύζυγο. Πολλές φορές παρατηρείται κάποιος σύντροφος να επιµένει σε ένα
δυστυχισµένο γάµο, αυτό αποτελεί µια ενήλικη ανάπτυξη του παιδικού δεσµού
προσκόλλησης. Αν και η ένταση που προκλήθηκε από το διαζύγιο είναι µεγάλη και για τους
δύο συντρόφους, είναι πιο εύκολη η αντιµετώπιση της σε σχέση µε τα παιδιά, καθώς οι
ενήλικοι διαθέτουν εµπειρίες ζωής, ωριµότητα και άλλες πηγές στήριξης.
Οι ερευνητές Furstenberg, Cherlin και Townsend (όπως αναφέρεται στο Fen -Lin,
2009) υποστηρίζουν, ότι το γονεϊκό διαζύγιο, είναι πιθανόν να αποδυναµώσει όχι µόνο τις
σχέσεις µεταξύ των συντρόφων, αλλά και τις σχέσεις ενηλίκων - παιδιών και ιδιαίτερα των
παιδιών µε τον πατέρα τους, επειδή τα περισσότερα παιδιά ζουν µε τις µητέρες τους µετά το
γονεϊκό διαζύγιο και οι δεσµοί των ανδρών για τα παιδιά τους, συνήθως, εµφανίζονται µέσα
από τους δεσµούς µε τη µητέρα των παιδιών. Μόλις η ένωση των συντρόφων - γονέων λήξει,
είναι πιθανόν και ο δεσµός πατέρα – παιδιού να εξασθενίσει. Μάλιστα όταν ο πατέρας
συνάψει ένα νέο γάµο, αυτό µπορεί να αποδυναµώσει περαιτέρω τις σχέσεις παιδιών –
πατέρα, διότι ο νέος γάµος πιθανόν να µειώσει την υποστήριξη του προς τα παιδιά λόγω των
αυξηµένων υποχρεώσεων του από τη νέα οικογένεια.
Επίσης, υποστηρίζεται ότι το διαζύγιο έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στη σχέση
µητέρας – παιδιού. Συνήθως η µητέρα, µετά από το διαζύγιο, έχει περιορισµένους
οικονοµικούς πόρους σε σχέση µε αυτούς που είχε στο πλαίσιο ενός γάµου, µε αποτέλεσµα
αυτό να δηµιουργεί δυσκολίες στο να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών (Hoffman & Duncan,
1988). Ταυτόχρονα η µητέρα βιώνει έντονη θλίψη και ανασφάλεια, µε αποτέλεσµα τα ψυχικά
και ενεργειακά της αποθέµατα να είναι αρκετά περιορισµένα και να µην µπορεί να καλύψει
ικανοποιητικά τις φυσιολογικές και συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών. Οι αρνητικές
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επιπτώσεις διογκώνονται συνήθως, όταν η µητέρα συνάψει ένα νέο γάµο, καθώς η προσοχή
και η φροντίδα που παρέχει στα παιδιά της περιορίζεται (Fen-Lin, 2009).
Η διαδικασία του διαζυγίου και η λήξη του γάµου είναι µια από τις πιο δύσκολες,
όπως ήδη έχει αναφερθεί, κοινωνικές – οικονοµικές – συναισθηµατικές εµπειρίες. Οι γονείς
βιώνουν έντονο άγχος, εξαιτίας πλήθος αλλαγών που συµβαίνουν στην ζωή τους. Ειδικότερα
ο γονέας θα πρέπει να προσαρµοστεί σε ένα νέο σπίτι – γειτονιά και να χάσει πολλά από τα
δίκτυα υποστήριξης που είχε (Joubert & Guy, 2000).Υποστηρίζεται ότι οι διαζευγµένοι
εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους από ό,τι τα άτοµα που είναι
παντρεµένα και οι διαζευγµένοι, επίσης, τείνουν να έχουν χειρότερη αυτοαντίληψη και
παρουσιάζουν περισσότερα συµπτώµατα ψυχικής διαταραχής. Τα άτοµα µε ιστορικό δύο ή
περισσοτέρων διαζυγίων παρουσίαζουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, σε σχέση µε
εκείνους που έχουν ένα διαζύγιο ή κανένα, γεγονός που υποδηλώνει τον σωρευτικό
χαρακτήρα του άγχους από το διαζύγιο. Στην Κλίµακα Άγχους (Holmes, Thomas: “The social
readjustment rating scale”) ο χωρισµός ή το διαζύγιο κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο
δύσκολη εµπειρία για τον άνθρωπο, µετά την εµπειρία του θανάτου του ενός συζύγου. Υπό
την επίδραση της έντονης πίεσης το άτοµο µπορεί να µιλάει µη αποτελεσµατικά, να
συµπεριφέρεται παράξενα και να παρουσιάζει χαµηλή αποτελεσµατικότητα(Hicks et al.,
1999).
Ταυτόχρονα οι οικονοµικές αλλαγές δηµιουργούν πολλές δυσκολίες, καθώς τις
περισσότερες φορές οι οικονοµικοί πόροι περιορίζονται, ενώ οι υποχρεώσεις αυξάνονται.
Πολλοί γονείς παρουσιάζουν πληθώρα προβληµάτων συγκέντρωσης και νιώθουν
αποκοµµένοι από τη ζωή όταν δεν ζουν µε τα παιδιά τους. Για πολλούς γονείς που ζουν µε τα
παιδιά τους, οι αυξηµένες απαιτήσεις που καλούνται να καλύψουν µόνοι τους δηµιουργεί
τεράστιο ψυχικό βάρος (Joubert & Guy, 2000).
Οι Funder και Kinserella (1993) διεξήγαγαν έρευνα σε ότι αφορά την επίδραση του
διαζυγίου και των αντίστοιχων αλλαγών στην ευηµερία των γονιών µετά από αυτό
Ειδικότερα, οι ερευνητές κατέγραψαν την ευηµερία 55 διαζευγµένων ζευγαριών, για δυο
χρόνια, µέσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών τους (ν = 105 παιδιά). Τα παιδιά αξιολόγησαν
το κλίµα στο σπίτι του γονέα που δεν έµειναν µαζί, το πόσο καλές σχέσεις είχε µε τα αδέρφια
τους και το πόσο καλά ανταποκρινόταν κοινωνικά. Στην συνέχεια τα παιδιά συµπλήρωσαν
µια κλίµακα αυτό- εικόνας, καθώς η αυτό- εικόνα αποτέλεσε παγκόσµιο µέτρο σε ότι αφορά
τις διάφορες πτυχές του ψυχολογικού – κοινωνικού- οικογενειακού – συµπεριφοριστικού
εαυτού. Οι ερευνητές βρήκαν σηµαντικά ποσοστά άγχους και κατάθλιψης των γονέων.
Επίσης, στους διαζευγµένους γονείς έντονο είναι και το αίσθηµα ενοχής προς τα
παιδιά τους, καθώς θεωρούν ότι αυτά ήταν θύµατα του διαζυγίου. Πολλοί µάλιστα από
αυτούς νιώθουν την ανάγκη να δώσουν στα παιδιά τους εξηγήσεις και να κάνουν τα πάντα
προκειµένου να καλύψουν το κενό, που θεωρούν ότι τους δηµιουργήθηκε (Χουρδάκη, 1992).
Σύµφωνα µε τον Amato, µια άλλη σηµαντική επίπτωση του διαζυγίου είναι ο
κοινωνικός στιγµατισµός. Σε αρκετές χώρες ακόµα το διαζύγιο αποτελεί κάτι το µη
κοινωνικά αποδεκτό. Αυτό µπορεί να εκφράζεται µε κοινωνικό στιγµατισµό (όπως στην
Ελλάδα ειδικά λίγα χρόνια πριν) µέχρι και µε κοινωνική αποµόνωση (π.χ. Ιαπωνία, Ινδία,
κ.ά.) (Αmato, 1994).
Οι περισσότερες µελέτες µέχρι σήµερα έχουν ασχοληθεί κατά κύριο λόγο µε τα
αρνητικά αποτελέσµατα του διαζυγίου. Οι λίγες µελέτες που έχουν ερευνήσει τα πιθανά
οφέλη δείχνουν, ότι το διαζύγιο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, µπορεί να είναι µια θετική
εµπειρία. Επίσης η αίσθηση ενός ατόµου ότι έχει ανταπεξέλθει µε επιτυχία στο διαζύγιο
σχετίζεται µε αυξηµένη αυτοπεποίθηση, ελευθερία και αποτελεσµατικότητα, ιδίως για τις
γυναίκες (Braver et al., 2000).
Ωστόσο η προσαρµογή των γονέων στο διαζύγιο δεν ακολουθεί πάντα κοινή πορεία,
καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τόσο προσωπικούς, όσο και γενικότερους:
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1. Προσωπικοί παράγοντες. Αρκετά προσωπικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την
προσαρµογή στο διαζύγιο, όπως τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (δηλαδή η ηλικία,
το επίπεδο εκπαίδευσης, η απασχόληση και η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση). Για
παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Whiteside (1998) τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας έχουν
περισσότερες δυσκολίες προσαρµογής, λόγω των περιορισµένων επιλογών πριν το
διαζύγιο τους (π.χ. απασχόληση, νέο γάµο). Άλλες µελέτες έδειξαν καλύτερη
προσαρµογή µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων του διαζύγιο, επειδή είχαν λιγότερα
προβλήµατα και συγκρούσεις σε ότι αφορά τα παιδιά, λόγω του ότι ήταν µεγαλύτερης
ηλικίας. Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και η µεγαλύτερη κοινωνικοοικονοµική θέση
συνδέεται µε την καλύτερη προσαρµογή των ενηλίκων, πιθανόν γιατί έχουν
περισσότερες πηγές κοινωνικής υποστήριξης στη διάθεση τους και περισσότερους
οικονοµικούς πόρους. Επίσης τα άτοµα που έχουν καλύτερα επίπεδα ψυχικής
λειτουργίας, αυτοεκτίµησης και αυτοκυριαρχίας, δείχνουν να έχουν καλύτερη
προσαρµογή στο διαζύγιο και µεγαλύτερη ευηµερία. Ακόµα και οι πεποιθήσεις των
ατόµων για το διαζύγιο µπορεί να επηρεάσουν την προσαρµογή τους. Εκείνοι µε
περισσότερες µη παραδοσιακές απόψεις για το γάµο εµφανίζουν καλύτερη
προσαρµογή, από ό,τι εκείνοι που έχουν πιο παραδοσιακές απόψεις και πιστεύουν ότι
το διαζύγιο είναι απαράδεκτο.
2. Παράγοντες του ευρύτερου πλαισίου. Υπάρχουν µια σειρά από παράγοντες του
ευρύτερου πλαισίου που επηρεάζουν την προσαρµογή των γονέων στο διαζύγιο, όπως
το ύψος της κοινωνικής στήριξης. Εκείνοι που εµπλέκονται λιγότερο µε κοινωνικά
θέµατα - που είναι περισσότερο κοινωνικά αποµονωµένοι - παρουσιάζουν
περισσότερες δυσκολίες στην προσαρµογή σε ένα διαζύγιο, σε σχέση µε εκείνους που
εµπλέκονται περισσότερο κοινωνικά. Τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής συµµετοχής
συνδέονται µε την µειωµένη προσκόλληση στον πρώην σύζυγο, γεγονός που
διευκολύνει την προσαρµογή (Whiteside, 1998). Τα παιδιά, ειδικά όταν είναι
µεγαλύτερης ηλικίας, µπορεί να χρησιµεύσουν ως πηγές της κοινωνικής υποστήριξης
για τους γονείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, επειδή διατηρούν συνήθως την
επιµέλεια των παιδιών. Ωστόσο τα παιδιά επίσης µπορεί να αποτελέσουν και µια πηγή
άγχους, λόγω των αυξηµένων υποχρεώσεων (Arendell, 1995). Επιπλέον, για τον γονέα
που δεν έχει την επιµέλεια, η µειωµένη επαφή µπορεί να σχετιστεί µε υψηλότερα
επίπεδα κατάθλιψης και κατ’ επέκταση µε µεγαλύτερη δυσκολία προσαρµογής. Σε
έρευνα στον Καναδά το 2006, περίπου το 70% των πρόσφατα διαζευγµένων ή εν
διαστάσει γονέων είχαν συνάψει συµφωνίασχετικά µε το χρόνο που θα δαπανούσε ο
καθένας µε τα παιδιά ή / και τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων σχετικά µε τη
θρησκεία,την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους.Περίπου για ποσοστό 14%
των γονέων που είχαν κοινή επιµέλεια, τα παιδιά περνούσαν ισάξιο χρόνο στα δυο
σπίτια. Πάνω από το µισό των γονέων, οι οποίοι δεν είχαν την επιµέλεια των παιδιών
τους, δήλωσαν ικανοποιηµένοι σε ότι αφορά το χρόνο µε τα παιδιά τους, ωστόσο
υπήρχε και ένα ποσοστό, λίγο µικρότερο από το µισό των γονέων, που δεν είχαν την
επιµέλεια και οι οποίοι εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια εξαιτίας του περιορισµένου
χρόνου µε τα παιδιά τους (Robinson, 2009). Σε ότι αφορά την επιµέλεια και τα
επίπεδα δυσαρέσκειας τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα στους άνδρες, καθώς
συνήθως οι µητέρες αναλαµβάνουντην επιµέλεια και την φροντίδα των παιδιών.
Μέχρι πρόσφατα η επιστήµη υποβάθµιζε το ρόλο του πατέρα για την οµαλή ανάπτυξη
του παιδιού. Οι πρόοδοι στη σύγχρονη ψυχολογία τόνισαν το ρόλο του πατέρα και
αµφισβητήθηκε το γεγονός ότι µόνο η µητέρα µπορεί να φροντίζει το παιδί της
επαρκώς.Πολλοί από τους πατέρες υποστηρίζουν, ότι όταν δεν έχουν και αυτοί την
επιµέλεια του παιδιού τους, αισθάνονται ότι παραβιάζονται τα δικαιώµατά τους και
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υποβαθµίζεται ο ρόλος τους, αφού περνάνε πολύ λίγο χρόνο µε τα παιδιά τους
(Beaudry, 1988).
3. Πολιτιστικοί παράγοντες. Η προσαρµογή επηρεάζεται και από τα νοµικά και
κοινωνικά πλαίσια της οικογένειας. Υποστηρίζεται, ότι σε χώρες όπου το διαζύγιο
είναι λιγότερο συχνό και µη κοινωνικά αποδεκτό τα άτοµα παρουσιάζουν
περισσότερες και πιο έντονες δυσκολίες προσαρµογής. Επίσης, τα διαφορετικά νοµικά
πλαίσια του διαζυγίου µπορεί να ασκούν µεγάλη επιρροή στην προσαρµογή των
ενηλίκων. Η Slattery (2007) υποστηρίζει, ότι οι περισσότερες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης έχουν αλλάξει την νοµοθεσία για το διαζύγιο διαµορφώνοντας τους άνευ
πταίσµατος νόµους του διαζυγίου, καθιστώντας µε αυτό το τρόπο λιγότερο επώδυνη
τη διαδικασία του διαζυγίου. Συχνά, όµως, η νοµοθεσία αγνοεί τη συµβολή της
γυναίκας - νοικοκυράς κατά τη διαίρεση των περιουσιακών στοιχείων, µε αποτέλεσµα
να µην λαµβάνει αυτά που δικαιούται, γεγονός που δηµιουργεί περισσότερα εµπόδια
στην προσαρµογή των γυναικών.
Μετά από ένα διαζύγιο οι γονείς έρχονται αντιµέτωποι µε νέες προκλήσεις και αυτό
θέτει το ερώτηµα πώς το διαζύγιο µπορεί να αλλάξει το γονεϊκό ρόλο. Στο πλαίσιο έρευνας
σε ότι αφορά αυτό το θέµα (Kokkonen, 2009) επικεντρώθηκαν σε δυο πτυχές: στο πώς
λειτουργεί η κοινή επιµέλεια και στο τι είδους υποστήριξη λαµβάνουν οι συµµετέχοντες της
µελέτης µετά το διαζύγιο. Η παρούσα µελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας και τα
δεδοµένα συνελέγησαν µέσω ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων, από την αρχή της άνοιξης του
2009 µέχρι το τέλος της άνοιξης του ίδιου έτους και αναλύθηκαν µε βάση το θεµατικό τους
περιεχόµενο. Οι τέσσερις συµµετέχοντες διαζευγµένοι γονείς (µητέρες και πατέρες)
κατοικούσαν στην Νότια Φιλαδέλφεια, όλοι είχαν παιδιά κάτω των 18 ετών και ήταν
χωρισµένοι πάνω από 6 µήνες. Τα δεδοµένα της µελέτης παρουσίασαν τις εµπειρίες και τις
απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίοι είχαν διαφορετικές δεσµεύσεις στο πλαίσιο της κοινής
επιµέλειας. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας παρατηρήθηκε να σηµειώθηκαν σηµαντικές
αλλαγές σε ότι αφορά την γονεϊκότητα µετά το διαζύγιο. Η γονεϊκότητα φάνηκε ότι
µοιράστηκε, έτσι ώστε ο κάθε γονέας την εφάρµοζε µε το δικό του προσωπικό τρόπο και
ανεξάρτητα από τον πρώην σύζυγο. Επίσης οι συµµετέχοντες δήλωσαν, ότι οι σχέσεις τους
µε τα παιδιά τους άλλαξαν, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να τα βλέπουν και να
αλληλεπιδρούν καθηµερινά µαζί τους και υποστήριξαν, ότι ήταν µόνοι γονείς, καθώς ο κάθε
γονέας αισθανόταν ότι είχε την αποκλειστική γονεϊκή ευθύνη µέσα στο νοικοκυριό. Σε ότι
αφορά τις κύριες προκλήσεις, οι γονείς εξέφρασαν την επιθυµία να µοιραστούν τις γονεϊκές
ευθύνες, να διατηρήσουν τη στενή σχέση µε τα παιδιά τους, να µάθουν νέους τρόπους για την
αντιµετώπιση των δυσκολιών και για την υποστήριξη της δικής τους ευηµερίας, την εξεύρεση
επαρκούς στήριξης και την ελπίδα για περισσότερη γονεϊκή υποστήριξη µετά το διαζύγιο.
Ειδικότερα οι γονείς δήλωσαν, ότι η γονεϊκότητα µετά το διαζύγιο αλλάζει, καθώς οι γονείς
αντιµετωπίζουν νέες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η σχέση αγάπης µε τον πρώην σύντροφο
λήγει, αλλά η γονεϊκότητα συνεχίζει να υφίσταται. Οι γονείς καλούνται να «µοιραστούν» την
φροντίδα και την επιµέλεια των παιδιών, µε αποτέλεσµα η γονεϊκότητα να αλλάζει µορφή.
Επιπλέον oι συµµετέχοντες δήλωσαν, ότι είναι δύσκολο να δηµιουργηθεί µια συνεργατική
σχέση µε τον πρώην σύντροφο, η φύση της οποίας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη
γονεϊκότητα. Η συνεργατική φύση της σχέσης των δυο πρώην συζύγων µπορεί να επιτευχθεί
διαµέσου της ευελιξίας και των δυο γονέων. Ωστόσο η έλλειψη συνεργασίας σε ότι αφορά τη
γονεϊκότητα αποτελεί µια επιπλέον επιβάρυνση, τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά.
Οι γονείς φάνηκε ότι είχαν διαφορετικές ρυθµίσεις επιµέλειας και επισκεψιµότητας. Οι
συµφωνίες για την επισκεψιµότητα δεν έδιναν τη δυνατότητα σε πολλούς γονείς να δουν τα
παιδιά τους καθηµερινά και ως εκ τούτου η σχέση γονέα – παιδιού άλλαξε. Ακόµα και στις
περιπτώσεις που η επιµέλεια µοιράστηκε εξίσου, η σχέση ήταν αδύνατον να παραµείνει η
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ίδια. Η αλλαγή αυτή περιγράφηκε από τους γονείς ως απόσταση. Κατά τη διάρκεια του γάµου
οι γονείς µοιράζονται τις ευθύνες. Μετά το διαζύγιο η ευθύνη διασπάται και ο «µόνος»
γονέας καλείται να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη και τη φροντίδα των παιδιών για τις
στιγµές που είναι µαζί του. Οι γονείς περιέγραψαν αυτή την ευθύνη ως εξουθενωτική. Μετά
το διαζύγιο οι γονείς αναρωτιούνται πώς θα αντιµετωπίσουν την κατάσταση, καθώς τις
περισσότερες φορές καλούνται να υπηρετήσουν και άλλους ρόλους (π.χ. εργασία, οργάνωση,
κ.ά.), οι οποίοι απορροφούν σηµαντική ενέργεια από τον γονεϊκό ρόλο. Ωστόσο, υπήρξαν
παράγοντες που επέδρασαν θετικά στην αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών (π.χ. το παιδί
επισκεπτόταν συχνά τον άλλον γονέα, ένας νέος σύντροφος, αύξηση του προσωπικού χρόνου,
κ.ά.). Σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ευηµερία, οι γονείς θεώρησαν ότι αποτελεί
πρόκληση η εξεύρεση τρόπων για την στήριξη και ενίσχυση της δικής τους ευηµερίας.
Υποστήριξαν, ότι όταν προσαρµόστηκαν στη νέα κατάσταση έµαθαν να αναλαµβάνουν την
προσωπική τους φροντίδα και έλαβαν υποστήριξη κυρίως από την οικογένεια και τους
φίλους. Ωστόσο ορισµένοι από τους ερωτηθέντες είχαν κάνει χρήση των υπηρεσιών από
επαγγελµατίες ειδικούς ή συµβουλευτικές οµάδες. Επιπλέον οι γονείς εξέφρασαν την ελπίδα
ότι θα λάµβαναν περισσότερη πρακτική βοήθεια για τα παιδιά από τον πρώην σύντροφο ή
µια πιο υποστηρικτική στάση από την οικογένεια. Συνοψίζοντας τα ευρήµατα της παρούσας
ποιοτικής έρευνας αναδεικνύεται, ότι το διαζύγιο σηµατοδοτεί την µετάβαση από την κοινή
γονεϊκότητα στην ξεχωριστή άσκηση του γονεϊκού ρόλου, στην αλλαγή της σχέσης γονέων –
παιδιών, λόγω της συχνότητας ή και της ποιότητας της επαφής και την αποκλειστική γονεϊκή
ευθύνη των παιδιών όταν είναι µαζί τους. Ταυτόχρονα τα ευρήµατα της έρευνας
επισηµαίνουν, ότι οι κύριες προκλήσεις των γονέων µετά το διαζύγιο αφορούν την σχέση
τους µε τα παιδιά τους, τη συνεργασία των πρώην συζύγων και την προσωπική φροντίδα και
ευηµερία τους.
Σε ό,τι αφορά τη νέα κατασκευή της ταυτότητας, στις αφηγήσεις του διαζυγίου είναι
συχνό οι αφηγητές να αναφέρουν στιγµές που συνειδητοποιούν και ερµηνεύουν εκ νέου και
εκ των υστέρων το χωρισµό τους. Συχνά η τελική ρήξη στο γάµο αναφέρεται και τότε
αντιλαµβάνονται ότι έρχεται µετά από «σηµεία καµπής» στη ζωή τους (π.χ. σωµατική βία,
ασθένεια, ερχοµός ενός νέου παιδιού, κ.ά.) (Riessman, 2000).
Ωστόσο ο Smart (1999, όπως αναφέρεται στο Eriksson, 2002) υποστηρίζει, ότι πρέπει
να αποκτάται µια πολύ σύνθετη εικόνα του τρόπου µε τον οποίο οι σχέσεις που
σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια ενός γάµου µπορεί να αναδιαµορφωθούν ή να
µετασχηµατιστούν µετά από το χωρισµό ή το διαζύγιο. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν
πατέρα, µετά από ένα διαζύγιο, να επικαλείται την µητέρα ώστε να έχει σχέση µε τα παιδιά
του. Η µητέρα πρέπει να µεσολαβήσει και να ερµηνεύσει τις ανάγκες των παιδιών ή να
πράξει µε βάση τις δικές της διαθέσεις, αναλαµβάνοντας τη συνολική συναισθηµατική και
πρακτική ευθύνη των παιδιών. Σε «άθικτες» οικογένειες αυτό το πρότυπο των σχέσεων της
οικογένειας συχνά θεωρείται δεδοµένο. Ωστόσο, µετά από ένα χωρισµό ή διαζύγιο οι σχέσεις
αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και οι συνέπειες γίνονται ορατές. Η
«παθητική» πατρότητα δεν είναι πλέον δυνατή και οι άνδρες µπορεί να αντιµετωπίσουν µια
ριζική αλλαγή, µακριά από το ρόλο που είχαν πριν το διαζύγιο. Μετά το διαζύγιο το
µεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες που αναλαµβάνουν τη συναισθηµατική ευθύνη των
παιδιών και την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών τους, κάτι το οποίο θεωρείται αποδεκτό
και θετικό, ενώ στην πατρότητα δεν συµβαίνει. Ταυτόχρονα, µια ειδική σχέση µε τα παιδιά εν
δυνάµει ερµηνεύεταιαπό τον πατέρα ως ένα αθέµιτο πλεονέκτηµα της γυναίκας µετά το
διαζύγιο. Αν ο πατέρας επικαλείται τη µητέρα ώστε να έχει σχέση µε τα παιδιά του, πρέπει να
αλλάξουν τη σχέση τους, προκειµένου να συνεχίσει να είναι ένας πατέρας και µετά το
διαζύγιο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια νέα και
ανεξάρτητη σχέση µεταξύ του πατέρα και του παιδιού. Ο Smart υποστηρίζει, ότι σε κάποιες
περιπτώσεις µετά το διαζύγιο ο πατέρας δεν µπορεί να αναλάβει µεγαλύτερη ευθύνη σε ότι
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αφορά τη σχέση του µε τα παιδιά του και η µητέρα µπορεί να υποχρεωθεί να παραµείνει
«σύζυγος» του. Πολύ συχνά ένας από τους βασικούς ρόλους της µητέρας είναι η µεσολάβησή
της στη σχέση του πατέρα µε τα παιδιά τους, ρόλος ο οποίος παραµένει αµετάβλητος (Smart,
1999, όπως αναφέρεται στο Eriksson, 2002). Εποµένως, το διαζύγιο ή ο χωρισµός δεν
σηµαίνει απαραίτητα τη δηµιουργία µιας νέας σχέσης, αλλά µπορεί να διαιωνίσει την παλιά
σχέση µεταξύ των νέων νοικοκυριών.
Ένα άλλο συναφές θέµα, το οποίο απασχολεί ολοένα και περισσότερο την σύγχρονη
οικογένεια και κοινωνία, είναι, ότι δεν αλλάζουν µόνο οι µορφές οικογένειας, αλλά και οι
όροι και οι συνθήκες εργασίας. Τον τελευταίο µισό αιώνα οι χώροι και οι συνθήκες εργασίας
έχουν αλλάξει δραµατικά. Η εργασιακή απασχόληση των γυναικών και οι ώρες εργασίες
είχαν µέχρι πρόσφατα αυξηθεί κατακόρυφα, όπως και η αστάθεια στην οικογένεια. Σήµερα,
από τη µια πλευρά, οι µητέρες µετά από µια εγκυµοσύνη επιστρέφουν πολύ νωρίτερα στον
τόπο εργασίας τους και εργάζονται πολλές ώρες µε ασταθές ωράριο και πολύ χαµηλά
εισοδήµατα και από την άλλη πλευρά, οι πατέρες αδυνατούν να βρουν δουλειά ή βρίσκουν
εργασία µε άθλιες συνθήκες εργασίας µε πενιχρές αποδοχές, µε αποτέλεσµα να
αποσυνδέονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Εποµένως από την µια πλευρά οι γονείς
καλούνται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των µελών της οικογένειας και από την άλλη
πλευρά έρχονται αντιµέτωποι µε το δίληµµα του ποιος θα φροντίσει τα παιδιά, όταν οι ίδιοι
θα πρέπει να εργάζονται σχεδόν για πάνω από την µισή ηµέρα και όταν, µάλιστα, τα
εισοδήµατα τους εξακολουθούν να µην µπορούν να ικανοποιήσουν ούτε τις βασικές ανάγκες
τους. Το εν λόγω δίληµµα γίνεται ακόµα πιο έντονο στις διαζευγµένες οικογένειες, καθώς δεν
υπάρχει συνήθως ίσος καταµερισµός των οικονοµικών οικογενειακών υποχρεώσεων και της
καθηµερινής φροντίδας των παιδιών, ενώ συχνά εκλείπει ένα καλό δίκτυο κοινωνικής
υποστήριξης και καλής ψυχικής υγείας λόγω των πολλαπλών µεταβάσεων. Στις µέρες µας,
όπου η απώλεια των θέσεων εργασίας σηµειώνει ραγδαία αύξηση και οι γονείς είναι
εξαντληµένοι από τις συνθήκες εργασίας, τις οικογενειακές απαιτήσεις και το άγχος για την
κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων, τα µέλη µίας οικογένειας οδηγούνται σε γενικευµένη
δυσλειτουργίακαι περισσότερο τα µέλη των διαζευγµένων και των µονογονεϊκών οικογενειών
για τους προαναφερθέντες λόγους (Bianchi, 2011).
5.3.1. Επιπτώσεις του διαζυγίου στην κατάσταση της υγείας των πατέρων
Ένα διαφορετικό, αλλά συνάµα και σηµαντικό θέµα είναι οι συνέπειες του διαζυγίου
στην ψυχική και σωµατική υγεία των ανδρών. Σε αντίθεση µε την κοινή αντίληψη, ότι οι
πατέρες µετά το διαζύγιο παραµένουν αλώβητοι και ανέµελοι, ο Mackey (1996: 169)
απεικονίζει τον διαζευγµένο πατέρα ως πρόσωπο που είναι επίσης ευάλωτο στα ανθρώπινα
συναισθήµατα, τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα. Ο Simpson (1998: 92)
αναφέρεται στα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι άνδρες και οι
γυναίκες µετά το διαζύγιο και θεωρεί ότι οι άνδρες δεν έχουν ένα «µέσο» για να εκφράσουν
την αγωνία τους, καθώς αυτό δεν είναι πολιτισµικά τόσο αποδεκτό για τον άνδρα όσο για τη
γυναίκα. Αυτά τα µη εκφρασµένα συναισθηµατικά προβλήµατα µπορεί να οδηγήσουν σε
αυτό που αποκαλεί «σωµατοποίηση του άγχους» και εκδηλώνεται µε µια σειρά από
σωµατικά προβλήµατα όπως είναι η απώλεια βάρους, κ.ά.
Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει επίσης, ένα ευρύ φάσµα κινήτρων τα οποία ισχυρίζονται
οι πατέρες, οι οποίοι επιθυµούν την επιµέλεια των παιδιών, χωρίς πολλοί από αυτούς να
εστιάζουν στα συµφέροντα των παιδιών, αλλά στις δικές τους ανάγκες ή ακόµα και στην
εκδίκηση της πρώην συντρόφου (Robinson, 1993: 89, 100· Bosman-Swanepoel et al., 1998:
83· VanZyl, 1997: 66). Σε έρευνα ΙΤΜ - Québec σχετικά µε τον αντίκτυπο του διαζυγίου
στην ψυχική και σωµατική υγεία των ανδρών βρέθηκε, ότι οι άνδρες έχουν διπλάσιες
πιθανότητες από τις γυναίκες να αναπτύξουν συµπτώµατα, να νοσηλευτούν σε ψυχιατρείο ή
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να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας (όπως αναφέρεται στο Gouvernement du Quebec, 1988).
Οµοίως, σε άλλη έρευνα, µετά το διαζύγιό το 55% των πατέρων ανέφεραν ότι εµφάνισαν νέα
προβλήµατα σωµατικής υγείας, ενώ το 61% δήλωσαν ότι παρουσίασαν προβλήµατα ψυχικής
υγείας. Στην πραγµατικότητα, οι γονείς µετά από ένα διαζύγιο βρίσκονται συχνά (Kruk,
1993), όπως οι ίδιοι αναφέρουν, σε ένα αποδιοργανωµένο, ένα χαοτικό τρόπο ζωής και
βρίσκουν δύσκολο να διατηρήσουν ουσιαστικούς και διαρκείς κοινωνικούς δεσµούς
(Ambrose, Harper & Pemberton, 1983). Καταφεύγουν σε µια εντονότατη σεξουαλική
δραστηριότητα, ενώ διαµαρτύρονται για τη ρηχότητα των σχέσεων. Μετά το διαζύγιο η
αίσθηση της απώλειας, της αναξιότητας και της αποδιοργάνωσης είναι ιδιαίτερα έντονες
(Kruk, 1993· Tepp, 1983). Όταν οι πατέρες, λοιπόν, δεν έχουν επαφή µε τα παιδιά τους
υποφέρουν σε εντονότατο βαθµό από τις συνέπειες του διαζυγίου (Ambrose, Harper &
Pemberton, 1983)και όλοι βιώνουν αυτή την εµπειρία ως εξαιρετικά αποσταθεροποιητική
(Hetherington, Cox & Cox, 1976).
Στο πλαίσιο ερευνητικής µελέτης (Human, 2006) διερευνήθηκαν και περιγράφηκαν οι
«φωνές» (εµπειρίες) του διαζυγίου από τρεις άνδρες, διαµέσου της κονστρουκτιβιστικής οικοσυστηµικής προσέγγισης και µε τη συµβολική χρήση της µουσικής / λαϊκά τραγούδια για
την περαιτέρω «ενίσχυση» της εξερεύνησης και της περιγραφής των αφηγήσεων των
συµµετεχόντων αναφορικά µε την εµπειρία του διαζυγίου. Από τις αφηγήσεις των
συµµετεχόντων αναδείχθηκε, ότι κύρια στοιχεία στις αφηγήσεις τους είναι η σύγκρουση, η
επίθεση και η κριτική. Μέσα από την παροντική οπτική των συµµετεχόντων, ως κύριο θέµα
αναδείχθηκε η υπεράσπιση και η προστασία του εαυτού τους. Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες
της έρευνας εξέφρασαν ότι συνεχώς βρίσκοντανσε µειονεκτική θέση σε σχέση µε τις πρώην
συζύγους τους και την οικογένεια τους. Σύµφωνα µε τις ιστορίες τους, αρχικά έπρεπε να
αποδείξουν στα πεθερικά τους ότι ήταν αρκετά καλοί για τις κόρες τους και αργότερα να
υπερασπιστούν τους εαυτούς τους στα πεθερικά τους σε ότι αφορά το γιατί είχαν πληγωθεί οι
κόρες τους. Οι συµµετέχοντες έπρεπε, επίσης, να αποδείξουν στην πρώην σύζυγο τους ότι
ήταν καλοί οικονοµικοί υποστηρικτές και αργότερα ότι είναι καλοί πατέρες και πρώην
σύζυγοι. Επιπλέον, έπρεπε να αποδείξουν στους φίλους και την οικογένειά τους ότι θα
µπορούσαν να αντιµετωπίσουν τον πόνο του διαζυγίου και την απώλεια των παιδιών και της
συζύγου τους. Δεύτερο, και πιο σηµαντικό, που έπρεπε να αντιµετωπίσουν ήταν η ακραία
µοναξιά. Κανένας από τους συµµετέχοντες δεν ανέφερε οποιαδήποτε σηµαντική υποστήριξη
κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Φάνηκε να έχουν περάσει από το «ταξίδι» του διαζυγίου µε
λίγη συγκίνηση και µε πολύ εξορθολογισµό σε σχέση µε αυτό που τους συνέβη και σε σχέση
µε τα συναισθήµατα τους. Τέλος, η υποκειµενική ευηµερία των πατέρων φάνηκε να αποτελεί
εµπόδιο στην άσκηση της πατρότητας µετά το χωρισµό. Αυτό, όµως, επηρεάζει το επίπεδο
ευηµερίας κυρίως µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους µετά το διαζύγιο, ενώ τα
επόµενα χρόνια ο τρόπος ζωής τους γίνεται αντιληπτός ως λιγότερο χαοτικός (Hetherington,
Cox & Cox, 1976).
Συνοψίζοντας, για τους ενήλικες το κόστος του διαζυγίου µπορεί να παράγει
διαφορετικά, αλλά όχι λιγότερο αρνητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τα παιδιά. Πενήντα
χρόνια έρευνας έχουν αποδείξει µε πειστικό τρόπο, ότι η οικογενειακή δυσλειτουργία και
διάλυση έχει αρνητικές συνέπειες για τους ενήλικες. Οι ερευνητές έχουν συνδέσει την
οικογενειακή δυσλειτουργία και τη λύση του γάµου µε ένα σηµαντικό αριθµό προβληµάτων
ψυχικής και σωµατικής υγείας, δυσκολίες στη σχέση γονέα – παιδιού, δυσκολίες στην
εργασιακή παραγωγικότητα και οικονοµικά προβλήµατα. Η οικογενειακή ένταση και
δυσλειτουργία µπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη και µείωση της ανοσολογικής λειτουργίας
του συστήµατος σε ενήλικες που βιώνουν ένα διαζύγιο, καθώς, επίσης, διατρέχουν και
περισσότερο από το διπλάσιο κίνδυνο πρόωρης θνησιµότητας.
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5.4. Επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά
Οι αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου στην ψυχική υγεία των παιδιών είναι ένα θέµα
αρκετά περίπλοκο. Καταρχάς, θα πρέπει να τονισθεί, ότι οι γνώσεις αναφορικά µε τις
ψυχολογικές αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο των γονιών τους προέρχονται από
µεγάλες επιδηµιολογικές έρευνες, που έχουν γίνει κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ και σε
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στον ελλαδικό χώρο οι αντίστοιχες έρευνες είναι λιγότερες. Κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και του 1990 ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνικής
επιστηµονικής έρευνας ήταν αφιερωµένο στην εξέταση του κατά πόσον ή όχι το διαζύγιο
επηρεάζει αρνητικά τη ζωή των παιδιών. Τα κοινωνικά και ψυχολογικά επιστηµονικά
στοιχεία σχετικά µε την επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά χρησιµοποιούνται στη
διαµόρφωση των κοινωνικών πολιτικών και των νόµων σχετικά µε το γάµο και το διαζύγιο.
Τη δεκαετία του 1990 διεξήχθησαν πάνω από 9.000 µελέτες σχετικά µε το διαζύγιο στις
Ηνωµένες Πολιτείες, σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους συµπεριλαµβανοµένης της
κοινωνιολογίας, της συστηµικής ψυχολογίας, της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της κλινικής
ψυχολογίας, της οικογενειακής θεραπείας, της κοινωνικής εργασίας και της κοινωνικής
πολιτικής.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επιστηµονικά δεδοµένα που υποδηλώνουν ότι το
διαζύγιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, οι µελετητές δεν είναι σε πλήρη συµφωνία
σχετικά µε (Demo & Supple, 2000) το:
•
•
•

Πόσο ισχυρά είναι τα αποτελέσµατα, έστω και τα αρνητικά, που οφείλονται στο
διαζύγιο,
Αν το διαζύγιο αποτελεί γεγονός ή διαδικασία και
Εάν µπορεί ή όχι να είναι πράγµατι καλό για τα παιδιά σε ορισµένες περιπτώσεις.

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα των ερευνών συγκλίνουν σε τρία βασικά θέµατα
(Demo & Supple, 2000):
•
•
•

Το διαζύγιο είναι καλύτερα κατανοητό ως µια διαδικασία και όχι ως ένα µεµονωµένο
γεγονός της ζωής ενός ατόµου.
Οι συνέπειες του διαζυγίου για τα παιδιά δεν είναι τόσο σοβαρές, ούτε µε τόσο
µεγάλη διάρκεια.
Υπάρχει ένας σηµαντικός βαθµός διακύµανσης σε ότι αφορά το πώς τα µεµονωµένα
παιδιά και οι έφηβοι ανταποκρίνονται στο διαζύγιο. Αυτό το τελευταίο σηµείο δείχνει,
ότι το διαζύγιο έχει αναµφισβήτητα κάποιες αρνητικές συνέπειες για κάποια παιδιά,
ιδιαίτερα σε ορισµένες περιπτώσεις. Αυτό που δεν είναι σαφές, ωστόσο, είναι εάν οι
αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου οφείλονται στην οικογενειακή κατάσταση πριν
από το διαζύγιο ή µετά το διαζύγιο.

Τα παιδιά και οι έφηβοι φαίνεται να αποτελούν µια ευάλωτη κοινωνικά και
συναισθηµατικά πληθυσµιακή οµάδα όταν βιώνουν µεταβάσεις στην οικογενειακή τους ζωή.
Η έρευνα δείχνει, ότι τα παιδιά που δεν βιώνουν καµία αλλαγή στην οικογενειακή τους δοµή
έχουν καλύτερα επίπεδα προσαρµογής (Demo & Acock, 1996), ενώ όσο αυξάνονται οι
µεταβάσεις σε ότι αφορά την οικογενειακή ζωή, µειώνεται και η προσαρµογή του παιδιού.
Υποστηρίζεται ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των παιδιών που υφίστανται
µεταβάσεις στην οικογένεια, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε αλλαγή στην οικογενειακή
δοµή µεταξύ των γονέων αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εµφάνιση αρνητικών και
δυσλειτουργικών αντιδράσεων (Demo & Supple, 2000).
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Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη όλων των παιδιών και των εφήβων έχει κάποιες
κοινές ανάγκες και στόχους, όπως µια βαθιά ανάγκη να εµπιστεύονται τους άλλους και τον
κόσµο γύρω τους, το ηλικιακό και το αναπτυξιακό στάδιο έχει αποφασιστική επίδραση στον
τρόπο πουαντιδρούν σε µια κατάσταση και την επίδραση αυτής (Χατζηχρήστου, 1999).
Η πολυπλοκότητα και το είδος των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων
αρνητικών αντιδράσεων των παιδιών στο διαζύγιο των γονιών τους έχει αµφισβητηθεί.
Ειδικότερα υποστηρίζεται, ότι η µεθοδολογία της έρευνας που υιοθετήθηκε µέχρι σήµερα δεν
ήταν επαρκής, καθότι στη ζωή ενός παιδιού παρεµβαίνουν αρκετοί και διαφορετικοί
παράγοντες συµπεριλαµβανοµένου και του διαζυγίου των γονιών, έτσι ώστε να είναι δύσκολο
να καθοριστεί ποιος από όλους αυτούς τους παράγοντες ευθύνεται περισσότερο για τη
διαπιστούµενη παρέκκλιση ή την ψυχοπαθολογία του παιδιού ή του εφήβου στην µετέπειτα
ζωή του. Όταν µελετώνται τα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών, είναι σηµαντικό να
λαµβάνεται υπόψη ότι εµπλέκονται διαφορετικές µεταβλητές (π.χ. διαζύγιο). Σήµερα οι
αρνητικές ψυχικές επιπτώσεις στα παιδιά των διαζευγµένων δεν οφείλονται κατ’ ανάγκη στο
διαζύγιο αυτό καθεαυτό, αλλά σε άλλες µεταβλητές και κυρίως στο επίπεδο συγκρουσιακής
επικοινωνίας των γονιών πριν και µετά το διαζύγιο, στην µειωµένη επαφή µε τον έναν γονέα,
στις οικονοµικές δυσκολίες και στη µεταβολή της οικογενειακής δοµής (Painchaud, 2005).
5.4.1. Μακροπρόθεσµες συνέπειες στα παιδιά
Μελετώντας το φαινόµενο του διαζυγίου και ειδικότερα εξετάζοντας στην παρούσα
ενότητα τις µακροχρόνιες συνέπειες του διαζυγίου στα παιδιά, είναι φανερό ότι µετά από ένα
διαζύγιο οι συναισθηµατικές αντιδράσεις των παιδιών συνήθως είναι έντονες και µειώνονται
αισθητά ή και τελείως µετά από δυο χρόνια περίπου. Ωστόσο, πολλά παιδιά συνεχίζουν να
παρουσιάζουν δυσλειτουργικές συµπεριφορές και αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις
για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά από το διαζύγιο, καθώς έρχονται αντιµέτωπα µε πολλές
και δύσκολες συνήθως µεταβάσεις και νέα δεδοµένα.
Οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του διαζυγίου συνδέονται µε παράγοντες πριν από το
διαζύγιο, όπως η κακή προσαρµογή, τα υψηλά επίπεδα άγχους, τα υψηλά επίπεδα αγωνίας
και τα υψηλά επίπεδα σύγκρουσης και εχθρότητας (Kraynak, 2007).
Επίσης, οι διαστάσεις στην ανατροφή των παιδιών διαζευγµένων οικογενειών, οι
οποίες επηρεάζουν τη µακροπρόθεσµη ευηµερία των παιδιών τους, είναι: 1. η συχνότητα της
επαφής του πατέρα µε τα παιδιά, 2. η ποιότητα της σχέσης πατέρα – παιδιού, 3. η οικονοµική
υποστήριξη του πατέρα και 4. η ποιότητα της σχέσης της µητέρας µε τον πατέρα µετά το
διαζύγιο.
1. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα οι Cooksey και Craig (1998) έχουν δείξει, ότι οι
σύγχρονες γενεές των διαζευγµένων πατέρων επισκέπτονται περισσότερο τα παιδιά
τους. Πρόσφατη έρευνα (Fabricius & Hall, 2000) έχει επίσης δείξει, ότι όλα τα
ενήλικα παιδιά της µελέτης ανέφεραν, ότι ήθελαν περισσότερη επαφή µε τους πατέρες
τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις η συχνότερη επαφή αποκλείεται, επειδή η απόφαση
του διαζυγίου είναι συνήθως σύµφωνη µε τις επιθυµίες της µητέρας, ενώ έχουν βρεθεί
ασυνεπή αποτελέσµατα για την επίδραση της συχνότητας των επαφών στην ευηµερία
του παιδιού.
2. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της επικοινωνίας έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην
ευηµερία των παιδιών. Σε µια µετά-ανάλυση 63 δηµοσιευµένων µελετών, οι Amato
και Gilbreth (1999) βρήκαν την επίδραση θετικών αποτελεσµάτων στην ευηµερία των
παιδιών, παραγόντων όπως είναι η πατρική συναισθηµατική εγγύτητα, η συζήτηση
προβληµάτων, κ.ά. Οι Simons, Whitbeck, Beaman και Conger (1994) διαπίστωσαν,
ότι οι πατέρες που επαίνεσαν τα παιδιά για τα επιτεύγµατά τους και επέβαλαν
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πειθαρχία όταν αυτά εκδήλωσαν κάποια ανάρµοστη συµπεριφορά ως έφηβοι είχαν
καλύτερη ρύθµιση. Οµοίως οι Buchanan, Maccoby και Dornbusch (1997)
διαπίστωσαν, ότι οι έφηβοι που είχαν ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε τους
πατέρες που δε έµεναν µαζί τους ήταν προσαρµοσµένοι καλύτερα. Αλλά για πολλούς
διαζευγµένους πατέρες οι επισκέψεις περιορίζονται σε δείπνα σε εστιατόρια και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Stewart, 1999), οι οποίες εµφανίζονται
αναποτελεσµατικές όσον αφορά τα οφέλη για τα παιδιά τους.
3. Εκτός από την συναισθηµατική υποστήριξη, η χρηµατοδοτική στήριξη επηρεάζει την
ευηµερία του παιδιού.
4. Η ενδογονεϊκή σύγκρουση, επίσης, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει δυσµενώς
την ανατροφή των παιδιών (Ahrons, 1994· Maccoby & Mnookin, 1992). Τα στοιχεία
δείχνουν, ότι οι επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά επιδεινώνονται από τα υψηλά
επίπεδα σύγκρουσης µεταξύ των γονέων (Amato & Rezac, 1994) και µετά-αναλύσεις
έχουν δείξει, ότι τέτοιες συγκρούσεις προκαλούν σηµαντικό άγχος στα παιδιά του
διαζυγίου και δυσκολίες προσαρµογής (Amato & Keith, 1991).
Επίσης, οι συνέπειες εξαρτώνται από τη στιγµή του διαζυγίου, τη διάρκεια της
διαδικασίας χωρισµού των γονέων και από την ηλικία του παιδιού την στιγµή του διαζυγίου
(Jeynes, 2002: 34).
Διάφορες µελέτες που ασχολήθηκαν µε τις συνέπειες του γονεϊκού διαζυγίου στα
παιδιά έχουν εξάγει ασυνεπή αποτελέσµατα. Ορισµένες µελέτες και αξιολογήσεις έχουν
δείξει, ότι τα παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες, σε σύγκριση µε τα παιδιά από άθικτες
οικογένειες, παρουσιάζουν χαµηλότερο επίπεδο ευηµερίας σε διάφορους τοµείς της ζωής
τους (π.χ. κοινωνικό, συναισθηµατικό, κ.ά.) (Bernardini & Jenkins, 2002). Συχνά τα παιδιά
αυτά εµφανίζουν στην συµπεριφορά τους στοιχεία προσδιορισµένα ως «γυναικεία» ή
«ανδρικά»(Lauer&Lauer, 1997).
Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις του γονεϊκού χωρισµού στην ψυχική ευηµερία των
παιδιών µετά από ένα διαζύγιο θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι δεν µπορεί να γίνει αναφορά για
µια ενιαία-οµοιογενή οµάδα παιδιών, καθώς οι επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (π.χ. πόρους, υποστηρικτικό δίκτυο, κ.ά.). Ένας από
τους σηµαντικότερους παράγοντες είναι η ποιότητα των σχέσεων των γονέων µετά το
διαζύγιο, η συνεπής και ισορροπηµένη παρουσία των γονέων, η συνεχής σχέση του παιδιού
και µε τους δυο γονείς και η διαθεσιµότητα των γονέων. Στις περιπτώσεις που οι σχέσεις µε
τον πρώην σύζυγο είναι ανταγωνιστικές ή ακόµα και βίαιες µπορεί να διαταραχθεί η
σωµατική και ψυχική υγεία του γονέα, έχοντας σοβαρότατες επιπτώσεις στην άσκηση του
γονεϊκού του ρόλου (π.χ. στην πειθαρχία, στην οριοθέτηση, κ.ά.). Επίσης, συχνά λόγω µη
καταβολής της διατροφής οι µητέρες στερούν το δικαίωµα του πατέρα να έχει επαφή µε το
παιδί του και µονοπωλούν την άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Όλες αυτές οι συνθήκες µπορεί
να δηµιουργήσουν ένα ισχυρό άγχος σε ολόκληρη την οικογένεια και στα παιδιά. Το άγχος
των παιδιών σχετίζεται µε την µειωµένη γονεϊκή προσοχή, µε το φόβο της εγκατάλειψης, µε
την επιθυµία για συµφιλίωση, κ.ά. Το άγχος του παιδιού µπορεί να εκφραστεί µέσω
ποικίλλων αντιδράσεων, ανάλογα το µέγεθος του π.χ. κατάθλιψη, επιθετικότητα, απόσυρση,
θυµός, παραβατική συµπεριφορά, βίαιη συµπεριφορά, απροσεξία, διέγερση, ακαδηµαϊκές
δυσκολίες, φυσικές εκδηλώσεις, κ.ά. Ωστόσο είναι η σηµαντικό να µην παραλειφθεί να
αναφερθούν και τα θετικά αποτελέσµατα ενός διαζυγίου, τα οποία οφείλονται στην αλλαγή
της κουλτούρας της οικογένειας. Συγκεκριµένα τα παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες
συχνά ανατρέφονται µε λιγότερα έµφυλα στερεότυπα, µέσα σε πιο δηµοκρατικές
οικογενειακές σχέσεις και µε περισσότερη υπευθυνότηταανάλογα µε την ηλικία τους (όπως
αναφέρεται στο Renée, 2002).
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Άλλες µελέτες και αξιολογήσεις κατέληξαν στο συµπέρασµα, µέσω των
αποτελεσµάτων τους, ότι τα περισσότερα παιδιά που βιώνουν ένα διαζύγιο επανακτούν
σύντοµα ένα καλό επίπεδο λειτουργικότητας και οι αρνητικές συνέπειες που παρουσιάζονται
δεν έχουν µεγάλη διάρκεια (Painchaud, 2005). Ο Cowen και οισυνεργάτες του (1990)
υποστήριξαν, ότι αν και το διαζύγιο σχετίζεται µε µια σειρά αρνητικών αποτελεσµάτων σε ότι
αφορά το παιδί, στην πλειοψηφία του δεν έχει µεγάλη ένταση και διάρκεια.
Για να αποσαφηνίσουν τη σύγχυση και την αντιφατικότητα των ευρηµάτων της
έρευνας οι Amato και Keith (1991) έκαναν µια µετά-ανάλυση, προκειµένου να εκτιµηθεί ο
αντίκτυπός του γονεϊκού διαζυγίου στην ευηµερία των παιδιών και των εφήβων.
Συµπεριλαµβανοµένων των ενενήντα δυο µελετών, που πραγµατοποιήθηκαν πριν από το
1991, στις οποίες συµµετείχαν συνολικά περισσότερα από 13.000 παιδιά, η µετά-ανάλυση
εξέτασε και επανεξέτασε οκτώ τοµείς, οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζονται από το διαζύγιο:
την ακαδηµαϊκή επίδοση, τη συµπεριφορά, τη ψυχολογική προσαρµογή, την αυτό-αντίληψη,
την κοινωνική προσαρµογή, τη σχέση µητέρας – παιδιού, τις σχέσεις πατέρα – παιδιού και
άλλα. Τα αποτελέσµατα της µετά-ανάλυσης αποκάλυψαν δύο σηµαντικές τάσεις. Κατ’ αρχάς,
σε σύγκριση µε τα παιδιά από άθικτες οικογένειες, τα 2/3 των παιδιών από διαζευγµένες
οικογένειες είχαν χαµηλότερα επίπεδα ευηµερίας. Δεύτερον, ενώ οι διαφορές µεταξύ των
παιδιών διαζευγµένων και άθικτων οικογενειών ήταν στατιστικά σηµαντικές, το µέγεθος της
επίδρασης των τοµέων αυτών ήταν µικρό. Το ισχυρότερο µέγεθος της επίδρασης αφορούσε
τη σχέση πατέρα – παιδιού και σε συνάρτηση µε τη συµπεριφορά και το πιο αδύναµο, αλλά
µε στατιστικά σηµαντική επίδραση την ψυχολογική προσαρµογή και την αυτοεικόνα (Amato
& Keith, 1991). Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει, ότι το άγχος του διαζυγίου µπορεί να
εκδηλώνεται πιο έντονα στις σχέσεις των παιδιών µε τον πατέρα τους, µέσω της
εξωτερικευµένης συµπεριφοράς τους.
Οι McLanahan και Sandefur (1994) ανέλυσαν στοιχεία από πέντε διαφορετικές
εθνικές έρευνες παιδιών και των οικογενειών τους και τα αποτελέσµατα των ερευνών
έδειξαν, ότι ο κίνδυνος της εγκατάλειψης του γυµνασίου και ο κίνδυνος της εφηβικής κύησης
ήταν περίπου δύο φορές µεγαλύτερος για τα παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες σε σχέση µε
τα παιδιά άθικτων οικογενειών. Ωστόσο, σε άλλη µελέτη υποστηρίχθηκε, ότι τα περισσότερα
παιδιά που βίωσαν το γονεϊκό διαζύγιο δεν εγκατέλειψαν το γυµνάσιο ή δεν έµειναν έγκυοι
ως έφηβοι. Επίσης, ότι ο συσχετισµός γονεϊκού διαζυγίου και παιδικής ευηµερίας δεν έχει
αιτιώδη συνάφεια. Έτσι η αδυναµία προσαρµογής των παιδιών διαζευγµένων οικογενειών
µπορεί να µην οφείλεται αποκλειστικά µόνο στο διαζύγιο, αλλά να συσχετίζεται µε
παράγοντες πριν το διαζύγιο, όπως δυστυχία, σύγκρουση και δυσαρέσκεια (Kraynak, 2007).
H Elleof (2003), σε διαχρονικές έρευνες για τις µακροχρόνιες επιπτώσεις του
διαζυγίου στα παιδιά έδειξε, ότι το διαζύγιο δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα οξύ άγχος / µια
κρίση στη ζωή των παιδιών, αλλά ένα γεγονός που µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες συνέπειες
για την ψυχοκοινωνική λειτουργία των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων και
αυτό σχετίζεται µε το, αν θα υπάρξει ή όχι µετά το διαζύγιο µια ποιοτική σχέση µεταξύ γονέα
– παιδιού. Η πιο συχνή µακροχρόνια αρνητική συνέπεια στα παιδιά του διαζυγίου ήταν ο
φόβος τους και η έντονη ανησυχία τους µήπως επαναλάβουν ένα αποτυχηµένο γάµο ή ακόµα
και τις δυσλειτουργικές σχέσεις αγάπης γονέα – παιδιού που µπορεί να προκύψουν στο
πλαίσιο ενός διαζυγίου. Σε έρευνα φάνηκε, ότι έως και το 66% των γυναικών ηλικίας 19-23
ετών, οι οποίες είχαν βιώσει ένα γονεϊκό διαζύγιο, παρουσίασαν αύξηση των επιπέδων
ανησυχίας, φόβου, ενοχής και θυµού, συναισθήµατα τα οποία είχαν απωθηθεί και κατασταλεί
για πολλά χρόνια.
Επίσης έχει βρεθεί, ότι πολλές νεαρές γυναίκες, οι οποίες βίωσαν ένα γονεϊκό διαζύγιο
στην παιδική τους ηλικία, µπορεί να παρουσιάσουν το φαινόµενο «Sleeper». Ειδικότερα τα
αγόρια είναι πιο πιθανό να δείξουν την επιθετικότητα και το θυµό τους για την κατάσταση
κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Αντιθέτως τα κορίτσια τείνουν να µην εκφράζουν τα
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συναισθήµατα και την απογοήτευση τους, γεγονός που πιθανόν να έχει αρνητικές συνέπειες
στη µετέπειτα ζωή τους. Τα αποτελέσµατα αυτού περιγράφονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνα,
καθώς λαµβάνουν χώρα τη στιγµή που οι γυναίκες παίρνουν σηµαντικές αποφάσεις για τη
ζωή τους. Ξαφνικά, και ενώ έχουν ξεπεράσει τους φόβους και τα άγχη του παρελθόντος,
αρχίζουν να κάνουν τις συνδέσεις µεταξύ αυτών των συναισθηµάτων και του γονεϊκού
διαζυγίου (Eagan, 2004).
Ερευνητικές µελέτες, που διενεργήθηκαν για δέκα χρόνια σε παιδιά διαζευγµένων
οικογενειών, έφεραν στην επιφάνεια σηµαντικά στοιχεία σε ότι αφορά τις µακροπρόθεσµες
επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά. Από την µελέτη παρακολούθησης φάνηκε, ότι ένας
σηµαντικός αριθµός νεαρών ενηλίκων έχει σηµαντική επιβάρυνση από µνήµες του
παρελθόντος σε ότι αφορά την οικογενειακή διάλυση, τα συναισθήµατα θλίψης, στέρησης
και παρατεταµένης δυσαρέσκειας των γονέων τους (Carol, 2004).
O Wallerstein (1985:165-182) παρακολούθησε για πέντε χρόνια παιδιά διαζευγµένων
οικογενειών και η έρευνα έδειξε τα εξής:
•
•
•
•

Εµµονή του θυµού για το γονέα που ζήτησε διαζύγιο.
Ένταση της λαχτάρα για τον απόντα γονέα.
Εµµονή να καταφέρει να ξανακάνει την οικογένεια όπως ήταν πριν το διαζύγιο.
Μέτρια έως σοβαρή κλινική κατάθλιψη σε πάνω από ένα τρίτο του αρχικού
δείγµατος.

Στα δέκα έτη παρακολούθησης του Wallerstein (1985) των ίδιων παιδιών παρατήρησε
τα εξής:
•
•
•
•

Κυρίαρχο συναίσθηµα θλίψης για τους γονείς τους και για το διαζύγιο.
Απαισιόδοξες δηλώσεις.
Χαµηλότερη σωµατική υγεία σε σχέση µε τα παιδιά άθικτων οικογενειών.
Συναισθηµατικά αναφέρθηκαν:
φόβοι της προδοσίας, της εγκατάλειψης και της απώλειας.

Έχει βρεθεί σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη ευεξία των εφήβων, ότι αυτοί που είχαν
βιώσει ένα γονεϊκό διαζύγιο στην παιδική ή νηπιακή ηλικία διακατέχονται από έντονο φόβο
της εγκατάλειψης και εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τις στενές διαπροσωπικές τους
σχέσεις (Kraynak, 2007), αναζωπύρωση του άγχους καθώς εισέρχονται στην ενηλικίωση,
ευπάθεια στην εµπειρία της απώλειας (Kraynak, 2007), θυµό, µνησικακία και εχθρότητα,
µείωση της ψυχολογικής ευεξίας, κατάθλιψη στην αρχή της ενηλικίωσης και χαµηλή
ικανοποίηση από τη ζωή.
Σε κοινωνικό επίπεδο βρέθηκαν τα εξής (Raya, 2009· Wallerstein, 1985):
• Μείωση της δυνατότητας να αναπτύξουν και να διατηρήσουν υποστηρικτικές φιλίες
και σχέσεις.
• Πιθανότητα διαζυγίου.
• Πρόωρη σεξουαλική επαφή – γάµος – παιδιά.
• Δυσλειτουργικές συµπεριφορές.
• Φόβος της επανάληψης του γονεϊκού οικογενειακού «σεναρίου».
• Φόβος της δέσµευσης και της οικειότητας.
• Περιορισµένη εµπιστοσύνη στον µέλλοντα σύζυγο.
• Χαµηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.
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Σε σχέση µε τους γονείς τους:
• Λιγότερα αισθήµατα αγάπη για τους γονείς τους.
• Λιγότερη επαφή µαζί τους.
• Συµµετοχή σε λιγότερες οικογενειακές συνδιαλλαγές.
Έρευνα σε διαζευγµένες οικογένειες µελέτησε, κατά πόσο ή όχι δηµιουργείται στα
παιδιά ένας εσωτερικός «διχασµένος κόσµος», εξαιτίας του διαζυγίου και κατά πόσο και εάν
αυτό επιδρά στην µακροπρόθεσµη προσαρµογή τους. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, που
διεξήχθη σε 1.444 νεαρούς ενήλικες φάνηκε, ότι ο «διχασµένος κόσµος» του παιδιού
συνδέεται µε την αντίληψη, ότι οι διαζευγµένοι γονείς ενός ατόµου έχουν αισθητά
διαφορετικά επίπεδα φροντίδας και συµµετοχής, γεγονός που είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για
το παιδί. Αυτό συνδέεται όχι µόνο µε πιο παραδοσιακά µέτρα, όπως η ευηµερία, η αγωνία και
η σχεσιακή λειτουργία, αλλά και µε τον δυσλειτουργικό στοχασµό για τον πατέρα
(δυσαρέσκεια, αίσθηµα αντιπάθειας για το πρόσωπό του, αµφιβολία για το κατά πόσο ήθελε
να περνά χρόνο µε την οικογένεια του και κατά πόσο είναι υπαίτιος για τον οικογενειακό
πόνο). Ωστόσο ο βαθµός στον οποίο συµβαίνει αυτό, πιθανόν ποικίλλει από τη µια
διαζευγµένη οικογένεια στην άλλη. Η έκταση του «διχασµένου κόσµου» µπορεί να εξαρτάται
από την ποιότητα της σχέσης µεταξύ των γονέων, την επιµέλεια του παιδιού, από την
συχνότητα επαφής µε το γονέα που µένει σε άλλο σπίτι, αλλά και από το πόσο µακριά µένει.
Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν απεµπλακούν από τον πατέρα µετά από ένα
διαζύγιο, η σχέση γονέα – παιδιού µπορεί να επηρεάσει την ταυτότητα του φύλου ενός
αρσενικού παιδιού, ειδικά αν στερείται επαφής και µε άλλα ανδρικά πρότυπα. Η έλλειψη
σύνδεσης του παιδιού µε τον πατέρα µπορεί να προκαλεί ανησυχία στο παιδί κατά την
διάρκεια των επισκέψεων του πατέρα, γεγονός που ενισχύεται από την αρνητική αντίδραση
της µητέρας. Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, µερικά αγόρια µπορεί να εγκρίνουν και να
ταυτιστούν µε τη αντικοινωνική - επιθετική συµπεριφορά του πατέρα, ο οποίος συνήθως δεν
έχει την επιµέλεια, και να την υιοθετήσουν. Το γεγονός αυτό µπορεί να συµβάλλει στην
δηµιουργία περαιτέρω δυσκολιών στη σχέση µητέρας – παιδιού. Στην περίπτωση των
κοριτσιών, οι δυσκολίες παρουσιάζονται στη σχέση µε τη µητέρα στην περίπτωση που η
µητέρα συνάψει νέο γάµο.
Μελετώντας τις µακροπρόθεσµες συνέπειες στα παιδιά που βίωσαν ένα γονεϊκό
διαζύγιο, η έρευνα παρέχει µια διαφορετική έννοια, αυτή της «µετάδοσης µεταξύ των
γενεών». Αυτή η έννοια προτείνει µια τελείως διαφορετική προοπτική στην αναπτυξιακή
πορεία των παιδιών του διαζυγίου. Η φράση «µετάδοση από γενιά σε γενιά» προκαλεί τόσο
βιογενετικές, όσο και ψυχοκοινωνικές υποθέσεις. Οι ψυχοκοινωνικοί µηχανισµοί (π.χ.
οικονοµικές δυσκολίες) και οι βιολογικοί παράγοντες αυξάνουν τις επιπτώσεις του άγχους.
Το άγχος προκαλεί σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού, καθώς βρίσκεται σε µια
συνεχή ανησυχία. Παράλληλα το άγχος, που προκύπτει από το µεταβαλλόµενο πλαίσιο, είναι
πιθανόν να επηρεάσει και τις επόµενες γενιές, καθώς το άγχος που µεταφέρθηκε από τις δικές
τους οικογένειες είναι πιθανόν να επηρεάσει τις σχέσεις τους µε τα µέλη της δικής τους
οικογένειας. Εποµένως οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι το διαζύγιο των γονέων µπορεί να
επηρεάσει µακροπρόθεσµα τόσο την υγεία, όσο και την συµπεριφορά των παιδιών (Wertlieb,
1993).
Σε άλλη έρευνα έχει δειχθεί, ότι τα παιδιά αυτά ως ενήλικες έχουν χαµηλότερη
ψυχολογική ευεξία, λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερη οικογενειακή ικανοποίηση, περισσότερα
προβλήµατα συµπεριφοράς, περισσότερο τον κίνδυνο του διαζυγίου και περισσότερα
προβλήµατα στη σωµατική υγεία. Υποστηρίζεται, ότι υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα τα
παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες να έχουν αρνητικά αποτελέσµατα, ακόµα και πολλά
χρόνια µετά το χωρισµό, ακόµα και στην ενήλικη ζωή (Amato, 1994). Έχουν εντοπίσει
συναισθηµατικά προβλήµατα για τα παιδιά των διαζευγµένων γονέων, τα οποία τα
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ακολουθούν µέχρι την ενηλικίωση. Για παράδειγµα, µελέτη που διεξήχθη στη Καλιφόρνια
διαπίστωσε, ότι το 40% των παιδιών ήταν ακόµα σε κατάθλιψη πέντε χρόνια µετά το
διαζύγιο. Δέκα χρόνια µετά το χωρισµό τα παιδιά εξακολουθούσαν να αισθάνονται θλιµµένα,
λυπηµένα ή ότι αποτελούσαν κάτι το «διαφορετικό» και εξέφρασαν ανησυχίες για τους
κινδύνους που ενείχει το µέλλον του γάµου τους (Wallerstein & Kelly, 1980).
Σε µία µελέτη του Binuclear ερωτήθηκαν 173 παιδιά µετά το διαζύγιο των γονιών
τους, προκειµένου να διαπιστωθεί τι συνέπειες είχε το διαζύγιο στη σχέση γονέα – παιδιού
και τι αντίκτυπο υπήρχε στο παιδί, σε επίπεδο συναισθηµάτων, όταν ο ένας γονέας
ξαναπαντρευόταν. Τα ευρήµατα έδειξαν, ότι το γονεϊκό διαζύγιο συνέχισε να ασκεί ισχυρή
αρνητική επίδραση στην ποιότητα των σχέσεων µέσα στην οικογένεια και τα παιδιά να
βιώνουν, ακόµα και µετά από είκοσι χρόνια, κάποιου είδους οικογενειακής αναστάτωσης, σε
αντίθεση µε τα παιδιά άθικτων οικογενειών τα οποία ανέφεραν, ότι είχαν καταφέρει να
εδραιώσουν µια καλή σχέση µε τους γονείς και τους κοντινούς συγγενείς. Κατά τη διάρκεια
των είκοσι ετών τα περισσότερα από τα παιδιά βίωσαν ένα νέο γάµο των γονιών τους,
γεγονός που βιώθηκε ως πιο µεγάλο αγχογόνο γεγονός σε σύγκριση µε το διαζύγιο των
γονιών τους. Από αυτά τα παιδιά τα 2/3 δήλωσαν, ότι ο νέος γάµος του πατέρα τους ήταν πιο
επιβαρυντικό γεγονός σε σχέση µε το γάµο της µητέρας τους και αυτό είχε αρνητικές
συνέπειες στη σχέση πατέρα – παιδιού και στη σχέση παιδιού – πατρικής οικογένειας
(Ahrons, 2006).
Στο πλαίσιο εργασίας εξετάστηκε, κατά πόσο τα παιδιά που ζουν σε διαζευγµένες
οικογένειες αντιµετωπίζουν περισσότερα προβλήµατα σε σχέση µε τα παιδιά άθικτων
οικογενειών και κατά πόσον τα παιδιά που ζουν µε διαφορετικούς τύπους επιµέλειας
διαφέρουν ως προς τις πιθανότητες να εµφανίσουν προβλήµατα συµπεριφοράς ή προβλήµατα
συναισθηµατικής φύσης. Σε αυτή την έρευνα, ωστόσο, συνυπολογίστηκαν και άλλοι
παράγοντες. Τα ευρήµατα έδειξαν, ότι πάνω από τα 2/3 των παιδιών που ζουν σε
διαζευγµένες οικογένειες είναι καλά προσαρµοσµένα και δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο
πρόβληµα. Μελετώντας όµως και τους επιµέρους παράγοντες, διαπίστωσαν, ότι το αρσενικό
φύλο του παιδιού αυξάνει την πιθανότητα να παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία, ενώ η
ύπαρξη αδερφών, η υψηλή µόρφωση των γονέων και το καλό οικονοµικό εισόδηµα
αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες. Αυτή η έρευνα ανατρέπει τον µύθο που
υποστηρίζει, ότι τα παιδιά των διαζευγµένων οικογενειών θα αναπτύξουν κάποιου είδους
δυσλειτουργία (Haddad, 1998). Επίσης τα αποτελέσµατα της µελέτης των Amato και Keith
αµφισβητούν την πεποίθηση, ότι τα αγόρια έχουν σοβαρότερες συνέπειες στην ανάπτυξη
τους σε σχέση µε τα κορίτσια µετά από ένα γονεϊκό διαζύγιο. Οι ερευνητές υποστήριξαν, ότι
οι διαφορές δεν ήταν τόσο µεγάλες όσο είχαν διαπιστώσει άλλες προηγούµενες έρευνες και
ότι τα αγόρια διέφεραν σε σχέση µε τα κορίτσια µόνο στο τοµέα της κοινωνικής
προσαρµογής (Χατζηχρήστου, 1999).
Άλλοι ερευνητές µελέτησαν τη σχέση οικογενειακής δοµής και σχολικής πορείας.
Στην παρούσα µελέτη επέλεξαν από τα µητρώα µια οµάδα 9.403 ατόµων, γεννηµένων το
1984σε άθικτη οικογένεια, και παρακολούθησαν την εξέλιξη της οικογένειας τους µέχρι την
ηλικία των 18 ετών. Το 19,5% των παιδιών (1.834 παιδιά) βίωσαν το γονεϊκό διαζύγιο, ενώ
το 3,6% βίωσαν πολλαπλές αλλαγές στην οικογενειακή δοµή. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
έδειξαν, ότι τα παιδιά που βίωσαν τη συζυγική διάλυση πριν την ηλικία των δεκαοκτώ ετών
είχαν σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν από το λύκειο, σε σχέση µε τα
παιδιά που προέρχονταν από άθικτες οικογένειες. Ταυτόχρονα διαπίστωσαν, ότι τα παιδιά
που ήταν µικρότερα τη στιγµή του διαζυγίου, ήταν πιο ευάλωτα σε σχέση µε τα µεγαλύτερα
παιδιά, των οποίων ο γάµος των γονιών τους έληξε (Strohschein et al., 2009).
Ωστόσο πιο πρόσφατες µελέτες έχουν διαπιστώσει λιγότερες διαφορές µεταξύ των
δύο οµάδων, σε σχέση µε τις παλαιότερες µελέτες και ότι το µέγεθος των διαφορών είναι
µικρό (Amato, 1994· Kelly, 2000). Όσον αφορά τα µέτρα, όπως η αυτοεκτίµηση, οι
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περισσότερες µελέτες δεν δείχνουν κάποια διαφορά µεταξύ των παιδιών και των εφήβων
διαζευγµένων οικογενειών και των παιδιών από άθικτες οικογένειες, εκτός από µια
προσωρινή πτώση κατά τον γονεϊκό χωρισµό (Kelly, 1993). Ακόµη έχουν βρει, ότι οι
περισσότερες επιπτώσεις δεν επιµένουν κατά την ενήλικη ζωή.
Διαπιστώθηκε, σε έρευνα που έγινε σε παιδιά ηλικίας από οκτώ έως δεκαεφτά ετών
των οποίων οι γονείς είχαν πάρει διαζύγιο πριν τέσσερα χρόνια, ότι δεν αντιµετώπιζαν
ιδιαίτερα προβλήµατα προσαρµογής. Ωστόσο, τα παιδιά εξέφρασαν αρνητικά συναισθήµατα
για την εµπειρία του γονεϊκού χωρισµού. Σε µια µετά-ανάλυση, που διεξήχθει µετά από δυο
χρόνια τα 24 από τα 58 παιδιά (από τα οποία τα περισσότερα ήταν άνω των δεκατεσσάρων
ετών), παρουσίασαν αύξηση των θετικών συναισθηµάτων και βελτίωση της σχέσης τους τόσο
µε τους γονείς, όσο και µε τους συνοµήλικους. Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητές τονίζουν, ότι
η προσαρµογή του παιδιού στο διαζύγιο σχετίζεται µε την ηλικία, καθώς όσο µεγαλύτερο
είναι το παιδί ηλιακά τείνει να έχει και πιο εξελιγµένους τους αντίστοιχους γνωστικούς
µηχανισµούς επεξεργασίας και κατανόησης (Kurdek et al., 1981).
Έρευνες που διεξήχθησαν σε φοιτήτριες, οι οποίοι είχαν βιώσει ένα γονεϊκό διαζύγιο
κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές στο επίπεδο
αυτοεκτίµησης και στις ετερόφυλες σχέσεις τους και ότι άλλοι παράγοντες, όπως το άγχος
της µητέρας, το χαµηλό εισόδηµα και η απουσία του πατέρα, είναι πιθανόν να επηρεάζουν
την µελλοντική ανάπτυξη του παιδιού (όπως αναφέρεται Χατζηχρήστου, 1999).
Ένα κεντρικό θέµα, που έχει µελετηθεί επίσης, είναι η σχέση της πατρικής απουσίας
(διαζύγιο, παιδί εκτός γάµου) µε την βίαιη συµπεριφορά των παιδιών /των γιων
(Mackey&Immerman, 2004· Mackey & Mackey, 2003). Παρά το γεγονός ότι η βία και τα
εγκλήµατα συνήθως θεωρούνται ως ένα κοινό πρόβληµα ασφάλειας, µπορεί, επίσης, να
θεωρηθεί ως ένα φαινόµενο που έχει τις «ρίζες» του στην οικογένεια. Στην µελέτη των
Mackey και Mackey (2003) προτείνεται, ότι η παρουσία του βιολογικού πατέρα µέχρι την
ενηλικίωση αναστέλλει τη βίαιη συµπεριφορά των γιων τους. Τα δεδοµένα που αναλύθηκαν
στις ΗΠΑ δείχνουν, ότι η απουσία του πατέρα είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης της βίαιης
συµπεριφοράς νεαρών ανδρών, περισσότερο και από την φτώχεια. Αν και η βίαιη
συµπεριφορά θεωρείται ως ένα κοινωνικό πρόβληµα ή πρόβληµα αναφορικά µε την
εφαρµογή του νόµου, φαίνεται ότι δεν είναι ανεξάρτητο από το θεσµό της οικογένειας.
Υποστηρίζεται, ότι η βίαιη συµπεριφορά εµφανίζεται συχνά ως αποτέλεσµα της απουσίας του
πατέρα ή του πατρικού κοινωνικού προτύπου. Ειδικότερα προτείνεται, ότι η έλλειψη του
πατέρα ή του πατρικού προτύπου σε νεαρά αγόρια µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για
αποκλίνουσα ή αντικοινωνική συµπεριφορά ή ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Η απώλεια του
πατέρα, αλλά και η συνεπακόλουθη φτώχεια, προσφέρει δυο κατευθύνσεις για την
κατανόηση της βίαιης συµπεριφοράς. Πρώτον, η βίαιη συµπεριφορά θεωρείται ως
αποτέλεσµα της πατρικής απουσίας και δεύτερον ως συνέπεια της φτώχειας. Το δείγµα σε
έρευνα που αποτελείτο από τέσσερις οµάδες (καταγόµενοι από το κράτος των ΗΠΑ την
περίοδο 1987-1993, από το κράτος των ΗΠΑ για το 1993, από το κράτος των ΗΠΑ 19751993 και για την τέταρτη οµάδα συσχετιζόµενα τα στοιχεία από όλα τα κράτη, συγκρίνοντας
τα δεδοµένα του 1970-1974 µε τα δεδοµένα 1989-1993). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί, ότι
το «έθνος» σε αυτή την έρευνα αποτέλεσε µονάδα ανάλυσης για µια πολιτισµικήδιαρθρωτική ανάλυση. Παρά το ότι ανέκυψε το πρόβληµα της διαπολιτισµικής έννοιας της
βίαιης συµπεριφοράς µεταξύ των εθνών, φάνηκε η συσχέτιση της απουσίας του πατέρα µε
την βίαιη συµπεριφορά των αγοριών ανεξάρτητα τον τόπο. Στην παρούσα ανάλυση δεν
ερµηνεύτηκε κάθε µεµονωµένη συµπεριφορά, αλλά αναδείχθηκαν και ανακαλύφθηκαν η
ύπαρξη και τα πρότυπα συµπεριφοράς που είναι ευθυγραµµισµένα µε άλλα πρότυπα
συµπεριφοράς. Χαρακτηριστικά τα ευρήµατα έδειξαν, ότι στις περιπτώσεις όπου οι πατέρες
συστηµατικά αποκλείονται ή απουσιάζουν από τη δυάδα µητέρας – παιδιού, οι βίαιες
συµπεριφορές των γιων, µέσα σε αυτές τις κοινότητες, αναµένεται να είναι αυξηµένες.
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Ωστόσο, σε αυτή την µελέτη δεν αναδεικνύεται ακριβώς ο µηχανισµός επιρροής της πατρικής
έλλειψης σε ότι αφορά την βίαιη συµπεριφορά των γιων και τα επίπεδα επιρροής του. Πα’
όλα αυτά υποστηρίζεται, ότι η συνεχιζόµενη παρουσία των πατέρων στους γιους τους,
µειώνει το επίπεδο ή τη συχνότητα της βίαιης συµπεριφοράς των γιων, όταν αυτά έχουν
καλλιεργηθεί. Εποµένως, στην παρούσα µελέτη δεν αναδεικνύεται µόνο ο συσχετιστικός
χαρακτήρας της σχέσης αυτών των παραγόντων, αλλά και ο «αιτιώδης» χαρακτήρας της. Ως
εκ τούτου η κοινωνική δυναµική και οι συµπεριφορές µεγιστοποιούν την άποψη, ότι η
παρουσία του πατέρα αποτελεί παράγοντα µακροχρόνιας πρόληψης ή µείωσης των βίαιων
συµπεριφορών των παιδιών τους (Mackey & Immerman, 2004· Mackey & Mackey, 2003).
Σε άλλη µελέτη εξετάστηκε, αν τα παιδιά του διαζυγίου και τα παιδιά συγκρουσιακών
γάµων έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να βιώσουν ένα προσωπικό διαζύγιο κατά την ενήλικη
ζωή, σε σύγκριση µε τα παιδιά από άθικτες οικογένειες. Οι ερευνητές βρήκαν, ότι τα παιδιά
οικογενειών διαζευγµένων γονέων έχουν µικρότερη πιθανότητα να βιώσουν ένα χωρισµό σε
σχέση µε τα παιδιά των οποίων οι γονείς παρέµειναν µαζί, αλλά µε υψηλά επίπεδα
σύγκρουσης. Η έρευνα λοιπόν έδειξε, ότι ένας συγκρουσιακός γάµος έχει πολύ περισσότερες
αρνητικές και µακροπρόθεσµες συνέπειες για τα παιδιά, συγκριτικά µε ένα διαζύγιο (Gager et
al., 2011).
Μεγάλο µέρος της θεωρίας, που αναπτύχθηκε για να κατανοήσει και να περιγράψει
την νέα µορφή και τη σηµασία των νέων οικογενειών στην ανάπτυξη του παιδιού, έδωσε
ιδιαίτερη έµφαση στην οικογενειακή δοµή, έµφαση προερχόµενη από µελετητές εκτός του
τοµέα, που αξιοποίησαν τις πιο γενικές θεωρίες της ανάπτυξης του παιδιού, τα οικονοµικά
των νοικοκυριών και το κοινωνικό κεφάλαιο. Μια σειρά από υποθέσεις, που αφορούσαν την
οικογενειακή δοµή και τα αποτελέσµατά της στο παιδί, τονίζουν τη σηµασία του
εισοδήµατος. Στις διαζευγµένες οικογένειες γενικά µειώνονται οι οικονοµικοί πόροι
(McLanahan & Sandefur, 1994), λόγω του ότι οι πατέρες αφιερώνουν συνήθως λιγότερα
χρήµατα από ότι στο παρελθόν – κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης των γονέων
(Furstenberg & Cherlin, 1991). Η µείωση του εισοδήµατος και η απουσία γονεϊκής
εξειδίκευσης µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκπαιδευτική επιτυχία και πρόοδο των
παιδιών (Garfinkel & McLanahan, 1986). Το οικογενειακό εισόδηµα µπορεί, επίσης, να
επηρεάσει τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες τους, τις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές τους, την
ποιότητα της γειτονιάς τους, την σταθερότητα της ζωής τους και την ανασφάλεια µέσα στην
οικογένειά τους. Επίσης υποστηρίζεται, ότι µετά από ένα διαζύγιο συνήθως επικρατεί µεγάλη
ψυχική αναστάτωση και έτσι η ψυχολογική προσαρµογή που απαιτείται µπορεί να
προκαλέσει προσωρινή απόσυρση, γονεϊκή αναποτελεσµατικότητα ή και τα δύο (Furstenberg
& Cherlin, 1991). Εκτός από τα µειονεκτήµατα που συνδέονται µε την αναστάτωση, η
βασική δοµική διαφορά των διαζευγµένων οικογενειών έναντι των πυρηνικών είναι, ότι η
ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση από έναν κηδεµόνα αντί για δύο µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την ανατροφή των παιδιών, καθώς ο γονέας µπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο στην
εργασία, προκειµένου να καλυφθούν οι βιοτικές τους ανάγκες, µειώνοντας το χρόνο
ενασχόλησης µε τα παιδιά του (Duncan & Hoffman, 1985). Η συµµετοχή του διαζευγµένου
πατέρα στη ζωή των παιδιών του είναι πολύ χαµηλότερη από εκείνη του παντρεµένου που ζει
µαζί τους (Furstenberg & Cherlin, 1991).
Η µείωση του γονεϊκού χρόνου µπορεί να µεταφράζεται σε λιγότερη
κοινωνικοποίηση, περιορισµένη επίβλεψη και παρακολούθηση και µειωµένη συµµετοχή και
συναισθηµατική υποστήριξη (Sigle-Rushton & McLanahan, 2004). Συγκεκριµένα, αν η
κοινωνικοποίηση είναι πιο αποτελεσµατική όταν ενισχύεται από ένα δεύτερο πρόσωπο, τα
παιδιά των διαζευγµένων οικογενειών είναι σε µειονεκτική θέση (Maccoby & Martin, 1983).
Λόγω του αυξηµένου άγχους και ανασφάλειας, η µητρική ζεστασιά στις σχέσεις της µε τα
παιδιά της µπορεί να είναι µειωµένη και µπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσµατική στην
πειθάρχησή τους (McLanahan & Sandefur, 1994). Η κοινωνικοποίηση µπορεί να είναι πιο
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αποτελεσµατική όταν προέρχονται και από τους δύο γονείς από κοινού και υπάρχει αµοιβαία
υποστήριξη, ακόµα και στις διαζευγµένες οικογένειες (Maccoby & Martin, 1983).
Επιπλέον η απουσία του ενός γονέα, εξαιτίας του διαζυγίου, µπορεί να στερήσει από
τα παιδιά το ρόλο - µοντέλο που σχετίζεται µε το φύλο, και κατ’ επέκταση µπορεί να βλάψει
την ικανότητα των παιδιών να συνάπτουν υγιείς σχέσεις (Maccoby & Martin, 1983). Τα
παιδιά που βιώνουν το διαζύγιο των γονιών τους µπορεί να γίνουν δύσπιστα ή αγανακτισµένα
εξαιτίας του ενός ή των δυο γονέων. Μπορούν να υποστούν ψυχολογική βλάβη, ως συνέπεια
της γονεϊκής σύγκρουσης (Maccoby & Martin, 1983). Η απουσία του πατέρα µπορεί να
µειώσει την αίσθηση της αυτοεκτίµησης των παιδιών, εάν αισθάνονται ότι απορρίπτονται ή
ότι κατηγορούνται (Wallerstein & Blakeslee, 1989). Η διαζευγµένη οικογένεια, επίσης,
µπορεί να συνδεθεί µε µεγαλύτερη οικιστική κινητικότητα, η οποία για τα παιδιά
περιλαµβάνει την απώλεια των φίλων και την προσαρµογή στα νέα σχολεία. Η σύνθεση του
νοικοκυριού είναι λιγότερο σταθερή για µία διαζευγµένη µητέρα σε σχέση µε την οικογένεια,
τους φίλους κ.ά. και η αστάθεια µπορεί να προκαλέσει ψυχολογικές διαταραχές στα παιδιά.
Τέλος, µια διαζευγµένη µητέρα µπορεί να στιγµατίσει η ίδια τα παιδιά της. Η τελευταία σειρά
των υποθέσεων υποστηρίζει, ότι η µόνη µητρότητα µετά από ένα διαζύγιο είναι επιβλαβής
για τα παιδιά, διότι µπορεί να τα βλάψει, ως συνέπεια του µειωµένου κοινωνικού κεφαλαίου
(McLanahan & Sandefur, 1994). Μετά το διαζύγιο, για παράδειγµα, µία διαζευγµένη µητέρα
αναγκάζεται συχνά για οικονοµικούς λόγους να µετακινηθεί σε γειτονιές που είναι λιγότερο
ιδανικές για την ανάπτυξη των παιδιών τους (McLanahan, 1983). Στον απόηχο του διαζυγίου
πολλές σχέσεις της µητέρας µπορούν να λήξουν, λόγω της ανάγκης για ένα νέο ξεκίνηµα, την
κατάθλιψη ή την έλλειψη χρόνου. Επίσης, τα παιδιά του διαζυγίου συχνά αντιµετωπίζουν
δυσκολία στην πρόσβαση στον πατέρα τους και η σχέση τους αποδυναµώνεται (Furstenberg
& Cherlin, 1991).
Οι υποθέσεις που παρουσιάζονται παραπάνω υπόκεινται, όµως, σε κριτική και
αµφισβήτηση. Για παράδειγµα οι διαζευγµένες µητέρες µπορούν να ζουν µε τους παππούδες
ή άλλα µέλη της οικογένειας, που εν µέρει ή πλήρως µπορούν να καλύψουν τον ρόλο του
απόντα πατέρα στα παιδιά. Με τον καιρό η µητέρα µπορεί να ξαναπαντρευτεί ή να συζεί µε
έναν φίλο, παρέχοντας πρόσθετη πηγή υποστήριξης (αν και µια τέτοια αλλαγή µπορεί να
δηµιουργήσει περισσότερες δυσκολίες για τα παιδιά) (Furstenberg & Cherlin, 1991).
Επιπλέον, µια διαζευγµένη µητέρα µπορεί να αντιδράσει στην απώλεια του εισοδήµατος όχι
µε µείωση των επενδύσεων στα παιδιά, αλλά µε τη µείωση της ιδιοκατανάλωσης (Becker,
1991). Αυτή µπορεί να υποκαταστήσει τις επενδύσεις για πολυτέλειες. Είναι επίσης πιθανό, η
αύξηση της εργασίας από την πλευρά της διαζευγµένης µητέρας να βελτιώσει τα
αποτελέσµατα του παιδιού, µε την προώθηση ενός εργασιακού ήθους και µίας µεγαλύτερης
ανεξαρτησίας στα παιδιά (McLanahan & Booth, 1989). Τα επιχειρήµατα αυτά απορρίπτουν
την άποψη, ότι οι παραπάνω παράγοντες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά µε ουσιαστικό
τρόπο τα αποτελέσµατα του παιδιού. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της µόνης µητρότητας για
τη µητέρα και το παιδί µπορεί να είναι µόνο προσωρινές. Τέλος υπάρχει το ενδεχόµενο,η
συγκεκριµένη κουλτούρα ενός πατέρα να είναι αρνητική παρά θετική για τα παιδιά - µπορεί
να είναι ένας «τύραννος» ή να έχει φίλους που είναι κακά πρότυπα ή ενδέχεται να υπάρχουν
αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά εάν οι γονείς συνεχώς συγκρούονται και ξεσπάνε σ’ αυτά.
Εποµένως, τα παιδιά των διαζευγµένων οικογενειών µπορεί να βιώνουν λιγότερες αρνητικές
συνέπειες σε σχέση µε τις άθικτες στις οποίες κυριαρχούν συγκρούσεις και βίαια πρότυπα
σχέσεων.
Η µελέτη των Abbey και Dallos (2004) είχε ως στόχο να διερευνήσει τη φύση της
εµπειρίας του διαζυγίου στις αδελφικές σχέσεις. Στην µελέτη συµµετείχαν οκτώ νεαρές
γυναίκες, οι οποίες µίλησαν για τις επιπτώσεις του διαζυγίου των γονιών τους στις σχέσεις
τους µε τα αδέλφια τους. Η µελέτη χρησιµοποίησε µια µορφή της ερµηνευτικής θεµατικής
ανάλυσης και κοινωνιογράµµατα, ώστε να απεικονιστούν οι αντιληπτές αλλαγές στην
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οικογένεια και στις αδερφικές σχέσεις. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήµατα της έρευνας
ήταν η ισχυρή αύξηση της οικειότητας και της σύνδεσης, που µπορεί να συµβεί ανάµεσα στα
αδέλφια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου. Οι συµµετέχοντες βίωσαν το
διαζύγιο µερικά χρόνια πριν από την µελέτη και ήταν ιδιαίτερα εµφανές, πως τα
συναισθήµατά τους προς τα µέλη της οικογένειας είχαν επανεκτιµηθεί µε την πάροδο του
χρόνου και είχε αυξηθεί η κατανόηση. Συνολικά οι συµµετέχοντες ανέφεραν, ότι σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα ένιωθαν πιο κοντά στα αδέλφια τους και αυτό µπορεί να θεωρηθεί
ότι συνδέεται µε τις κοινές τους εµπειρίες, µε την µείωση των επιπτώσεων που υπέστησαν
από την αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης και µε τις ηλικιακές τους διαφορές.
Αντανάκλαση αυτού στις νεαρές γυναίκες αποτέλεσε ο διαφορετικός τρόπος έκφρασης από
τα αδέρφια τους γεγονός που συνδέθηκε µε την ικανότητα να συζητούν τα συναισθήµατα και
τις διαφορετικές στρατηγικές αντιµετώπισης των προβληµάτων. Έγινε φανερό από τις
εκθέσεις των συµµετεχόντων, ότι αν και οι νεαρές γυναίκες επιθυµούσαν να διατηρήσουν
κάποια εγγύτητα και µε τους δύο γονείς, αυτό δεν ήταν συνήθως δυνατό στο άµεσο χρονικό
διάστηµα µετά το διαζύγιο, λόγω πρακτικών παραγόντων ή της παρέµβασης των µητέρων
τους. Συνολικά αυτό, είχε συνήθως ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη συµµετοχή µε τις µητέρες
τους. Η έννοια της εγγύτητας, ωστόσο, περιείχε σε αυτή την µελέτη µια σειρά από σηµασίες:
Από τη µία πλευρά τα παιδιά γενικά περνούσαν πολύ λιγότερο χρόνο µε τον πατέρα τους, σε
σχέση µε τις µητέρες τους και οι πατέρες ασχολούνταν λιγότερο µαζί τους, από την άλλη
πλευρά η εγγύτητα συνεπαγόταν αισθήµατα και αγάπη προς τον πατέρα, ακόµη και αν είχαν
ελάχιστη επαφή µαζί του. Σηµαντικό, επίσης, καταστάθηκε να αναγνωριστούν οι ευρύτεροι
κοινωνικοπολιτισµικοί παράγοντες, όπως ο πρωταγωνιστικός ρόλος που εξακολουθούσαν να
παίζουν οι γυναίκες ως φροντιστές των παιδιών σε διαζευγµένες οικογένειες, παρά τις
πολιτισµικές αλλαγές στην οικογενειακή ζωή. Συχνά οι διαδικασίες αλληλοκατηγοριών
µεταξύ των γονέων παρέµεναν και αυτό αποτυπωνόταν στην σύγκρουση και στην σχέση
µεταξύ γονέα και παιδιού. Ένα σηµαντικό θέµα, του «τριγωνισµού», σύµφωνα µε την έρευνα
διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των αδελφών σε ότι αφορά τη
συζυγική ένταση, τα αισθήµατά τους γι’ αυτού του είδους τις συγκρούσεις και τις αντιδράσεις
τους σε αυτό. Στην πιο ήπια µορφή ο γονέας µοιραζόταν άσχηµες απόψεις για τον πρώην
σύντροφο του ή ακόµα δεν µίλαγε καθόλου γι’ αυτόν. Στην ισχυρότερη έννοια του όρου
βρέθηκαν οι περιπτώσεις, όπου τα παιδιά αντιµετώπισαν τις άµεσες προσπάθειες του ενός
γονέα να αλλάξει τις απόψεις / τα λεγόµενα του άλλου γονέα. Στην παρούσα µελέτη,
εποµένως, έγινε φανερό, ότι οι συµµετέχοντες συχνά ερµήνευαν το διαζύγιο µε διαφορετικό
τρόπο σε σχέση µε τα αδέρφια τους και συχνά τα αδέλφια βρίσκονταν να υπερασπίζονται
διαφορετικές γονεϊκές πλευρές. Η λήψη της απόφασης τους κατά κύριο λόγο σχετίστηκε µε
δύο παράγοντες: Κατ’ αρχάς, το ποιον γονέα θεωρούσαν υπεύθυνο για το διαζύγιο και προς
ποιον γονέα ανέπτυσσαν συναισθήµατα ενοχής και θυµού. Δεύτερον, µε ποιον γονέα
βρίσκονταν πλησιέστερα προ-διαζυγίου. Οι συµµετέχοντες έδειξαν ένα υψηλό επίπεδο
ευαισθητοποίησης για το πώς η ποιότητα και η λειτουργία διαφορετικών υποσυστηµάτων
έγινε πιο εµφανής κατά τη διάρκεια και µετά το διαζύγιο. Ακόµα, οι συµµετέχοντες ανέφεραν
διαφορετικά συναισθήµατα προς τους γονείς τους από αυτά των αδελφών τους χωρίς,
ωστόσο, την ύπαρξη µακροπρόθεσµων αρνητικών συνεπειών στις σχέσεις τους. Μια τρίτη
διάσταση του διαζυγίου ως διαµεσολαβητή της εγγύτητας η οποία αποκαλύφθηκε µετά την
ανάλυση, ήταν ότι το διαζύγιο αποτέλεσε ένα είδος καταλύτη στην αύξηση της ταχύτητας της
ανάπτυξης σχέσης µε τον έναν γονέα. Η εµπειρία του διαζυγίου χρησίµευσε και στη σύνδεση
των αδερφών, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη µιας ισχυρής εγγύτητας, καθώς είναι πιθανόν το
διαζύγιο να ήταν η πρώτη µεγάλη κοινή εµπειρία ζωής τους. Από την ανάλυση προέκυψε, ότι
µία από τις διαφορές στον τρόπο διαχείρισης των δυσχερειών στις διεργασίες της
τριγωνοποίησης εξετάστηκε µέσα από την επικοινωνία µεταξύ των αδερφών. Αν η
επικοινωνία ήταν «ανοιχτή» υπήρχε µεγαλύτερη αδερφική σύνδεση και η σύγκρουση ήταν
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περιστασιακή, αν ήταν «κλειστή» υπήρχε επιδείνωση της αδερφικής σχέσης και της
επικοινωνίας. Συνολικά τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν, ότι τα αδέλφια βίωναν
αυξηµένη εγγύτητα, ως αποτέλεσµα της κοινής εµπειρίας τους και οι νεαρές γυναίκες
στρέφονταν προς τον αδερφό για υποστήριξη, εξαιτίας της µη γονεϊκής διαθεσιµότητας κατά
τη διάρκεια του διαζυγίου (Abbey & Dallos, 2004).
Η αιτιότητα στην κοινωνική επιστήµη εξετάζεται στο πλαίσιο του ζητήµατος, αν τα
παιδιά επηρεάζονται δυσµενώς σε µακροπρόθεσµη βάση από το γονεϊκό διαζύγιο. Οι µελέτες
που προσεγγίζουν αυτά τα θέµατα διαπιστώνουν, ότι δεν δικαιολογούνται σε µεγάλο βαθµό
τα αιτιώδη συµπεράσµατα. Το να αµφισβητηθεί η αιτιώδης σχέση διαζυγίου – κακής
προσαρµογής παιδιού δεν σηµαίνει ότι είναι ψευδής. Αντιθέτως µάλλον, τα στοιχεία είναι
ανεπαρκή για να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι το διαζύγιο προκαλείµακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στα παιδιά. Αδικαιολόγητα αιτιώδη, όµως, συµπεράσµατα δεν
εξάγονται µόνο στο πεδίο του διαζύγιο. Τα δεδοµένα συσχέτισης συνήθως ερµηνεύονται ως
αιτιώδη και σε άλλους τοµείς της κοινωνικής επιστήµης. Γενικά, η αιτιώδης ερµηνεία
αποτελεί πηγή δυσκολίας στις κοινωνικές επιστήµες.
Η συνολική κοινωνική προσαρµογή του ατόµου και η ανυπαρξία µακροπρόθεσµων
αρνητικών επιπτώσεων από ένα διαζύγιο, έχει άµεση σχέση µε την ποιότητα ζωής και τη
σχέση του παιδιού µε τους δυο γονείς, αλλά και µε τη σχέση µεταξύ των γονέων µετά το
διαζύγιο. Αν και οι δύο γονείς συνεχίζουν να συµµετέχουν, να συνεργάζονται και να έχουν
υγιείς σχέσεις µε το παιδί είναι πιο πιθανό αυτό να είναι καλά προσαρµοσµένο.
5.4.2. Βραχυπρόθεσµες συνέπειες στα παιδιά
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η διάλυση της πυρηνικής οικογένειας είναι συνήθως πολύ
αγχωτική τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Οι ερευνητές συµφωνούν, ότι η
περίοδος αυτή παράγει οξεία συναισθηµατική και ψυχολογική διαταραχή για την πλειοψηφία
των γονέων και των παιδιών. Συγκεκριµένα τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν έντονες
αντιδράσεις αµέσως µετά ή λίγο µετά το διαζύγιο. Ειδικότερα, κάποιες από τις κύριες
αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο είναι η ενοχή, ο θυµός, η κατάθλιψη, το άγχος, η
απόσυρση, η κοινωνική και σχολική αποτυχία και τα προβλήµατα υγείας, όπως οι
διατροφικές διαταραχές (Long & Forehand, 2002:5). Παρατηρείται επίσης, ότι τα παιδιά µετά
από ένα διαζύγιο είναι περισσότερο αγχωµένα, πιθανόν επειδή δεν µπορούν να ασκήσουν
έλεγχο σε αυτό που τους συµβαίνει και δεν βιώνουν µακροπρόθεσµο όφελος από το
διαχωρισµό (Lauer & Lauer, 1997: 401), γεγονός που επηρεάζει δυσµενώς το επίπεδο της
αυτοεκτίµησής τους και της αυτοπεποίθησής τους. Το άγχος αυτό συχνά εκφράζεται µε
«ανώριµες συµπεριφορές» (Clarke- Stewart & Brentano, 2006: 112).
Ωστόσο η έρευνα δείχνει, ότι οι αρχικές αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο και τον
χωρισµό των γονιών τους ποικίλλουν ευρέως. Πράγµατι, κάποια παιδιά µπορεί να γίνουν πιο
ευτυχισµένα και λιγότερο στενοχωρηµένα όταν οι γονείς τους ζουν ξεχωριστά (Amato, 1994).
Παρόλα αυτά οι µελέτες έχουν εντοπίσει, ότι ο ηλικιακός παράγοντας και το φύλο επηρεάζει
τις αντιδράσεις των παιδιών κατά τα δυο πρώτα χρόνια του γονεϊκού διαζυγίου.
Σύµφωνα µε την Παρασκευοπούλου – Rush (2009: 3), τα συνήθη βραχυπρόθεσµα
αποτελέσµατα ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Δυσκολία αποχωρισµού µε οικεία πρόσωπα.
Πτώση της σχολικής επίδοσης.
Επιθετική συµπεριφορά και ευερεθιστότητα.
Παλινδροµήσεις (π.χ. ενούρηση, τραυλισµός, κ.ά.).
Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα.
Κοινωνική αποµόνωση & αποστασιοποίηση.
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•
•
•
•

Άγχος, ανασφάλεια και θυµός.
Χαµηλή αυτοεκτίµηση.
Καταθλιπτικό συναίσθηµα (ενοχές κ.ά.).
Χρήση ουσιών, παραβατικότητα.

Η Σαραντοπούλου (2010:1), κάνει έναν ειδικότερο διαχωρισµό των βραχυπρόθεσµων
συµπτωµάτων µε βάση την ηλικιακή ανάπτυξη:
Παιδιά προσχολικής ηλικίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαταραχές ύπνου.
Παλινδρόµηση στον έλεγχο των σφιγκτήρων (ούρηση, αφόδευση, νυχτερινή
ενούρηση).
Διαταραχές στο φαγητό.
Εριστικότητα.
Επιθετικότητα.
Αυξηµένη ανησυχία.
Υπερκινητικότητα.
Επιθυµία για επανασύνδεση γονέων.
Καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη

Παιδιά σχολικής ηλικίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατάθλιψη.
Απόσυρση.
Φόβος εγκατάλειψης.
Άγχος.
Φαντασιώσεις για προσωπική ευθύνη.
Φαντασιώσεις για συµφιλίωση των γονέων.
Θυµός προς τον γονέα που αναλαµβάνει την επιµέλεια, λόγω της απόδοσης
υπαιτιότητας για την αποχώρηση του άλλου γονέα.
Πτώση της σχολικής επίδοσης.
Αλλαγές στη συµπεριφορά.
Αισθήµατα απώλειας ή απόρριψης.
Ντροπή.
Εσωτερικές συγκρούσεις για τη «θέση» που θα κρατήσουν υπέρ του ενός ή του άλλου
γονέα.
Πονοκέφαλοι, πόνοι στο στοµάχι, ψυχοσωµατικά συµπτώµατα.

Παιδιά εφηβικής ηλικίας
•
•
•
•
•
•

Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους και
στην επίτευξη της αυτονοµίας τους.
Θλίψη.
Συναισθήµατα ντροπής.
Επιθετικές µορφές συµπεριφοράς.
Μείωση σχολικής επίδοσης.
Δυσκολίες συγκέντρωσης.
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•
•
•

Συµπτώµατα κατάθλιψης.
Σωµατικά συµπτώµατα.
Αποµυθοποίηση των γονέων και έντονη κριτική στάση απέναντι τους.

Ο Temke (2006: 1-2) αναφέρει, ότι οι γνώσεις είναι πολύ περιορισµένες σε ότι αφορά
τις επιπτώσεις του διαζυγίου σε παιδιά κάτω των δυο – τριών ετών. Υποστηρίζει, ότι το
διαζύγιο δεν επιφέρει πάντα δυσµενή αποτελέσµατα. Ωστόσο οι αρνητικές συνέπειες κάνουν
την εµφάνιση τους όταν «σπάσει» ο δεσµός / η σχέση γονέα – παιδιού και όταν το παιδί
βιώνει συγκρούσεις µεταξύ των γονέων, οι οποίοι αδυνατούν να πάρουν από κοινού
αποφάσεις. Σε κάθε ηλικιακό επίπεδο το αποτέλεσµα αυτών των συγκρούσεων εκφράζεται µε
διαφορετικά συµπτώµατα:
Βρέφη
Τα βρέφη µπορεί να µην καταλαβαίνουν τη γονεϊκή σύγκρουση, αλλά µπορεί να
αντιδράσουν στις αλλαγές των επιπέδων ενέργειας και της διάθεσης των γονέων. Τα βρέφη
µπορεί να χάνουν την όρεξή τους ή να έχουν στοµαχικές διαταραχές.
Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Τα παιδιά 3-5 ετών συχνά πιστεύουν, ότι έχουν προκαλέσει το διαζύγιο των γονιών
τους. Αυτά τα παιδιά µπορεί να φοβούνται να µείνουν µόνα τους ή να φοβούνται την
εγκατάλειψη. Μπορεί να υιοθετούν συµπεριφορές µικρότερων ηλικιακών σταδίων ή ακόµα
µπορεί να γίνουν καταθλιπτικά ή θυµωµένακαι να αρνούνται να συνεργαστούν,. Παρά το
γεγονός ότι επιθυµούν την ασφάλεια και την παραµονή τους κοντά σε έναν ενήλικα, µπορεί
να ενεργούν ανυπάκουα και επιθετικά.
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Αρκετοί ψυχολόγοι πιστεύουν, ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας µπορεί να
αντιµετωπίζουν τη µεγαλύτερη δυσκολία προσαρµογής στο διαζύγιο των γονέων τους σε
σχέση µε τα µικρότερα ή τα µεγαλύτερα παιδιά. Σε αυτή την ηλικιακή οµάδα, τα παιδιά από
τη µια πλευρά είναι αρκετά ώριµα για να βιώσουν τον πόνο του γονεϊκού χωρισµού, αλλά
από την άλλη πλευρά δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τις γνωστικές τους ικανότητες,
προκειµένου να ελέγξουν τις αντιδράσεις τους στον πόνο. Συνήθως τα παιδιά σχολικής
ηλικίας µπορεί να αισθάνονται θλίψη, ντροπή, αγανάκτηση, έλλειψη αφοσίωσης, έντονο
θυµό, ελπίδα ότι οι γονείς τους θα είναι µαζί, αλλά και σωµατικές ενοχλήσεις όπως
πονοκεφάλους ή στοµαχόπονους.
Έφηβοι
Τα κυρίαρχα συναισθήµατα των εφήβων µετά το γονεϊκό διαζύγιο είναι θυµός, φόβος,
µοναξιά, κατάθλιψη και ενοχή. Μερικοί αισθάνονται ότι πρέπει να αναλάβουν πολλές από τις
γονεϊκές υποχρεώσεις (π.χ. δουλειές του σπιτιού, φροντίδα των αδερφών κ.ά.). Επιπλέον,
βιώνουν συχνά χαµηλότερο επίπεδο ενέργειας και υψηλότερο επίπεδο άγχους, στην
προσπάθειά τους να πάρουν τον έλεγχο της οικογένειάς τους. Άλλοι αισθάνονται απώλεια της
γονεϊκής υποστήριξης, αµφιβάλλουν για τη δυνατότητά τους να παντρευτούν ή να µείνουν
παντρεµένοι. Οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις αιτίες που οδηγούν σε έναν
χωρισµό των γονέων τους. Η ικανότητά τους, όµως, να θυµούνται την σύγκρουση και το
άγχος του διαζυγίου, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα τους να αντιµετωπίσουν τις αλλαγές
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στην οικογένειά τους. Μπορεί, επίσης, να αισθάνονται πίεση να «επιλέξουν» έναν από τους
δυο γονείς τους ή να θέσουν υπό αµφισβήτηση τον έναν γονέα, καθώς τον θεωρούν υπαίτιο
για το διαζύγιο.
Όταν οι γονείς αποφασίζουν να πάρουν διαζύγιο, τα παιδιά βρίσκονται αντιµέτωπα µε
πολλαπλές πιέσεις, καθώς αντιµετωπίζουν πολλές αλλαγές στην οικογένειά τους (µειωµένη
επαφή µε τον πατέρα, µετακόµιση, αλλαγή σχολείου κ.ά.). Ο γονέας που έχει την επιµέλεια
µπορεί να είναι σωµατικά και ψυχολογικά λιγότερο διαθέσιµος γι’ αυτά, λόγω των
αυξηµένων απαιτήσεων. Συχνά τα παιδιά επικεντρώνονται αρχικά σε αυτές τις άµεσες
αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου και αντιµετωπίζουν δυσκολίες προσαρµογής, οι οποίες
µπορεί να διαρκέσουν µέχρι δύο έτη ή και περισσότερο. Η διάρκεια αυτών εξαρτάται από
πλήθος παραγόντων, όπως είναι η ευαισθησία των γονιών στις ανάγκες του παιδιού τους, η
ηλικία, το φύλο και το ταπεραµέντο του παιδιού. Η ικανότητα των παιδιών προσχολικής
ηλικίας να κατανοήσουν το διαζύγιο των γονιών τους είναι πολύ διαφορετική από εκείνη ενός
εφήβου και οι πεποιθήσεις ενός παιδιού για το διαζύγιο αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου,
λόγω της γνωστικής ωριµότητας του και της εξέλιξης των σχέσεων µε τους γονείς του. Λόγω
των περιορισµένων γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, συχνά
διακατέχονται από σύγχυση εξαιτίας του γονεϊκού διαζυγίου. Σε αυτή την ηλικία τους
λείπουν οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αντιµετωπίσουν όλες τις αλλαγές που
σχετίζονται µε το διαζύγιο, γεγονός που τα θέτει σε κίνδυνο να αντιµετωπίσουν περισσότερα
προβλήµατα προσαρµογής από ένα µεγαλύτερο παιδί. Τα παιδιά τείνουν να είναι
εγωκεντρικά σε αυτήν την ηλικία και να κατηγορούν τον εαυτό τους συχνά για το διαζύγιο.
Μπορεί να αισθάνονται υπεύθυνα για το γονεϊκό διαζύγιο, να έχουν φόβους που σχετίζονται
µε την εγκατάλειψη και να βιώνουν έντονη στεναχώρια κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
του γονέα. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά ηλικίας από έξι ετών έως περίπου οκτώ ετών
συνεχίζουν να έχουν φαντασιώσεις να συµφιλιώσουν τους γονείς τους, είναι λιγότερο πιθανό
να κατηγορούν τους εαυτούς τους για το διαζύγιο. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχει βρεθεί,
ότι µετά το γονεϊκό διαζύγιο βιώνουν έντονη θλίψη για την απώλεια του γονέα που δεν
κατοικεί µαζί τους. Το µεγαλύτερο παιδί, ηλικίας εννιά έως δώδεκα ετών, είναι σε καλύτερη
θέση να κατανοήσει το διαζύγιο των γονιών του. Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµάδας είναι
πιο πιθανό να εκφράσουν συνειδητά την αποδοκιµασία τους και έχουν την τάση να παίρνουν
το µέρος του ενός γονέα. Ωστόσο, οι έφηβοι έρχονται αντιµέτωποι µε την ενσωµάτωση της
εµπειρίας του διαζυγίου στην ανάπτυξη της δικής τους ταυτότητας (Foulkes-Jamison, 2001).
Ο Robert Hughes (όπως αναφέρεται στο Patten, 1999)υποστηρίζει, ότι κάθε παιδί θα
αντιδράσει διαφορετικά στο διαζύγιο των γονιών του. Τονίζει ότι στην ηλικία κάτω των δυο
ετών ένα παιδί µπορεί να παραµείνει ανέπαφο από ένα γονεϊκό διαζύγιο, εάν ο δεσµός γονέα
– παιδιού δεν αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα και αν οι δυο γονείς καταφέρουν να είναι
ενεργοί στην ανατροφή του παιδιού.
Παιδιά από τρία µέχρι πέντε ετών που περνούν από το διαζύγιο, τείνουν να φοβούνται
και να καταφεύγουν σε ανώριµη ή επιθετική συµπεριφορά. Ορισµένα µπορεί να έχουν λάθη
σε θέµατα υγιεινής. Αυτοί οι τύποι συµπεριφοράς σπάνια διαρκούν περισσότερο από µερικές
εβδοµάδες. Τα περισσότερα παιδιά σε αυτή την ηλικία βιώνουν σύγχυση ως προς το τι
συµβαίνει ή σχετικά µε το γιατί η µαµά ή ο µπαµπάς έχει φύγει, ενώ συχνά αρνούνται ότι
κάτι έχει αλλάξει. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µπορεί να παρουσιάσουν µικρότερη
φαντασία και συνεργασία στο παιχνίδι τους, επιπλέον µπορεί να περνούν περισσότερο χρόνο
µόνα τους, παρά µε τους φίλους τους. Μπορεί, επίσης, να παρουσιάζουν περισσότερο άγχος,
κατάθλιψη, θυµό και απάθεια στο παιχνίδι τους και στις επαφές τους µε άλλα παιδιά και
ενήλικες. Κοινωνικά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο
αναζητώντας την προσοχή και την εγγύτητα των ενηλίκων, ενώ την ίδια στιγµή µπορεί να
αντισταθούν στις υποδείξεις των ενηλίκων και να γίνουν πολύ επιθετικά. Τα παιδιά
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προσχολικής ηλικίας, επίσης, ακόµα µπορεί να προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση
και να επιβάλλουν κάποια τάξη στον κόσµο, προσπαθώντας να εξηγήσουν τι συµβαίνει και
υιοθετώντας µια καλή συµπεριφορά. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο φαίνεται να υπάρχουν
επιπτώσεις στην ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών αυτών (Patten, 1999).
Τα παιδιά εξι έως οκτώ ετών κατανοούν τι συµβαίνει και έχουν µια βαθειά θλίψη για
το τι συµβαίνει. Συχνά τα παιδιά αυτής της ηλικίας λαχταρούν τον απόντα γονέα,
συµπεριφέρονται επιθετικά στον γονέα που έχει την επιµέλεια και νιώθουν τύψεις όταν
παίρνουν το µέρος του ενός γονέα (Patten, 1999).
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας (εννιά έως δώδεκα) κατανοούν τους λόγους του διαζυγίου
και το διαζύγιο ως γεγονός και τείνουν να προσπαθούν να τα έχουν όλα υπό τον έλεγχό τους.
Μπορεί να παρουσιάσουν αισθήµατα απώλειας, αµηχανίας και δυσαρέσκειας. Ο θυµός είναι,
ίσως, το πιο έντονο συναίσθηµα που αισθάνονται τα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµάδας.
Αυτή η οργή µπορεί να απευθύνεται σε έναν γονέα ή και στους δυο.
Παρόλο που οι έφηβοι κατανοούν την κατάσταση του διαζύγιο καλύτερα από τα
µικρότερα παιδιά, η προσαρµογή τους αντιµετωπίζει περισσότερες δυσκολίες σε σχέση µε
αυτά. Πολλοί έφηβοι αισθάνονται ότι ωθούνται στην ενήλικη ζωή µέσα σε λίγο χρόνο και η
µετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή γίνεται «βίαια» - απότοµα. Ενδέχεται να
αισθανθούν την απώλεια της υποστήριξης στο χειρισµό των αναδυόµενων σεξουαλικών και
επιθετικών συναισθηµάτων. Πολλοί έφηβοι φαίνετα να ωριµάζουν πιο γρήγορα µετά από ένα
διαζύγιο, να αναλαµβάνουν αυξηµένες ευθύνες στο σπίτι και να δείχνουν αυξηµένο
ενδιαφέρον για το χρήµα. Οι έφηβοι, επίσης, µπορεί να αναλάβουν το ρόλο της φροντίδας
των γονέων και να αποτύχουν να αναπτύξουν σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους (Patten,
1999).
Μελέτες έχουν δείξει (όπως αναφέρεται στο Lansford et al., 2009) µεικτά
αποτελέσµατα σε σχέση µε τον τρόπο που ο ηλικιακός χρόνος των παιδιών του διαζυγίου
επηρεάζει την προσαρµογή τους. Μια µελέτη της Hetherington (όπως αναφέρεται στο
Lansford et al., 2009) δείχνει, ότι σε σύγκριση µε τα µεγαλύτερα παιδιά, τα µικρά µπορεί να
έχουν πιο περιορισµένη ρεαλιστική αξιολόγηση των αιτιών και των συνεπειών του διαζυγίου,
µπορεί να αισθάνονται περισσότερο το άγχος της εγκατάλειψης, να έχουν αυξηµένες
πιθανότητες να κατηγορήσουν τον εαυτό τους και να αδυνατούν να επωφεληθούν από τους
εξω - οικογενειακούς πόρους στην αντιµετώπιση του διαζυγίου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
οδηγούν στην διαπίστωση, ότι τα µικρά παιδιά, σε σχέση µε τα µεγαλύτερα, αντιµετωπίζουν
περισσότερα προβλήµατα µετά το γονεϊκό διαζύγιο. Αντίθετα µία άλλη µελέτη υποστηρίζει,
ότι για τους εφήβους η προσαρµογή µετά το διαζύγιο είναι πιο δύσκολη, σε σχέση µε τα
µικρότερα παιδιά και αυτό είναι συνήθως εµφανές κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής
περιόδου, κατά την οποία το διαζύγιο λαµβάνει χώρα. Για παράδειγµα µπορεί να
εµφανιστούν, προβλήµατα / δυσκολίες στα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα, στην ανάπτυξη της
ταυτότητας και στις σχέσεις µε το άλλο φύλο. Αυτό, όµως, που θα πρέπει να σηµειωθεί
αναφορικά µε τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα είναι η ύπαρξη ενός µεθοδολογικού
προβλήµατος. Ειδικότερα αναφέρεται, ότι η ηλιακή κατηγορία των συµµετεχόντων
αντανακλά την ηλικία των παιδιών κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας και όχι κατά το
χρόνο του διαζυγίου. Ο Amato (όπως αναφέρεται στο Lansford et al., 2009) πρότεινε να
µελετήσει τα παιδιά σε ένα συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο (π.χ. την πρώιµη παιδική
ηλικία, τη µέση παιδική ηλικία και την εφηβεία) και να συγκρίνει την προσαρµογή των
παιδιών των οποίων οι γονείς είχαν διαζύγιο, µε την προσαρµογή των παιδιών των οποίων οι
γονείς δεν είχαν διαζύγιο. Ένα µειονέκτηµα αυτής της στρατηγικής ήταν, ότι το χρονικό
διάστηµα του διαζυγίου κατά τη στιγµή της αξιολόγησης θα διαφέρει µεταξύ των
υποκειµένων. Ο Lansford και οι συνεργάτες του (όπως αναφέρεται στο Lansford et al., 2009),
για να αντιµετωπίσουν αυτό το µεθοδολογικό πρόβληµα πρότειναν να έχουν ένα σταθερό
χρονικό σηµείο προσαρµογής, ένα χρόνο πριν το διαζύγιο και τρία χρόνια µετά το διαζύγιο.
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Παράλληλα ανέλυσαν µια αντίστοιχη οµάδα παιδιών, των οποίων οι γονείς δεν είχαν
διαζύγιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι το γονεϊκό διαζύγιο στη νηπιακή ηλικία φαίνεται να
έχει περισσότερο αρνητικές συνέπειες για την εσωτερίκευση και εξωτερίκευση
προβληµάτων, από ότι το διαζύγιο που συµβαίνει στην ηλικία των έξι έως δέκα ετών.
Σε µια κλασική εξέταση της πρώιµης έρευνας σχετικά µε την οικογενειακή διάλυση,
ερευνητές διαφώνησαν και αµφισβήτησαν την αντίληψη ότι το διαζύγιο είναι ένα ενιαίο
γεγονός και ότι έχει µια ενιαία ισχύ για όλα τα παιδιά και διαπίστωσαν, ότι το διαζύγιο είναι
πιο τραυµατικό για τα µικρότερα παιδιά κατά τη στιγµή του διαχωρισµού. Σε µετέπειτα
µελέτη υποστηρίχθηκε, ότι ο παράγοντας της ηλικίας είτε ερµηνεύεται εύκολα, είτε
υποτίθεται πριν την µελέτη. Δεν είναι σπάνιο, µάλιστα, η ηλικία του παιδιού να συγχέεται µε
την ηλικία του κατά τη στιγµή του διαζυγίου. Με τη χρήση διαχρονικών δεδοµένων ενός
αντιπροσωπευτικού δείγµατος 1.197 παιδιών, σε εθνικού επιπέδου µελέτη,επανεξέτασαν την
ηλικία και άλλους παράγοντες. Στην µελέτη παρουσιάστηκαν ενδείξεις, ότι οι συνέπειες είναι
πιο επιβαρυντικές για τα µικρότερα παιδιά κατά τη χρονική στιγµή του διαζυγίου, σε σχέση
µε τα µεγαλύτερα παιδιά. Τονίστηκε, επίσης, η ύπαρξη µίας σειράς συµπεριφορών στα
βρέφη, που εµφανίζονται µετά το χωρισµό των γονέων και οι οποίες προειδοποιούν τους
γονείς ότι το µικρό παιδί βιώνει έντονη αγωνία. Αυτές περιλαµβάνουν (Allison &
Furstenberg, 1989):
•
•
•

•

Παλινδροµικές αλλαγές στην κινητική δραστηριότητα, τη γλώσσα, την εκπαίδευση
τουαλέτας και τη συναισθηµατική ανεξαρτησία.
Προβλήµατα στον ύπνο και το φαγητό.
Συναισθηµατική αστάθεια, η οποία µπορεί να εκδηλωθεί µε πιο έντονες αντιδράσεις
των περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, δυσκολία στη διαχείριση της απογοήτευσης, θυµό
όταν διακόπτονται ρουτίνες και φόβο κάποιων συµπεριφορών.
Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες / στον ύπνο.

Αµέσως µετά το διαζύγιο ξεκινάει µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών για τη ζωή και
τη δοµή της οικογένειας. Στο στάδιο αυτό οι ρουτίνες αλλάζουν, οι γονείς συνήθως βιώνουν
έντονες συγκρούσεις και έντονες συγκινήσεις. Το διαζύγιο είναι ένα αγχωτικό συµβάν για
τους γονείς και τα παιδιά. Αν και οι συναισθηµατικές αντιδράσεις των παιδιών συνήθως
εξαρτώνται από την ηλικία τους κατά τη στιγµή του διαζυγίου, πολλά παιδιά έχουν
συναισθήµατα λύπης, θυµού και άγχους και αυτά τα συναισθήµατα εκφράζονται στη
συµπεριφορά τους ανάλογα µε την ηλικία τους. Σύµφωνα µε τον D’Arcy (2001: 1) οι
αντιδράσεις στο άγχος ανάλογα το ηλικιακό επίπεδο είναι οι εξής:
Παιδιά 0 - 2 ετών
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας χρειάζονται τη συνέπεια, τη ρουτίνα και την οικειότητα
στη ζωή τους. Ένα βρέφος µπορεί να είναι στενοχωρηµένο από τα απρόβλεπτα προγράµµατα,
τις πολλές µεταβάσεις ή τους απότοµους αποχωρισµούς. Τα συµπτώµατα που δείχνουν ότι
ένα βρέφος αισθάνεται στενοχωρηµένο περιλαµβάνουν την έντονη σχολαστικότητα ή το
κλάµα και αλλαγές στις διατροφικές του συνήθειες ή στον ύπνο.
Παιδιά 2 - 4 ετών
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας χρειάζονται συνεπή φροντίδα, ωστόσο, καθώς το παιδί σε
αυτή την ηλικία αναπτύσσει τη µακροπρόθεσµη µνήµη και τις γλωσσικές δεξιότητες, γίνεται
περισσότερο αυτάρκες. Συµπτώµατα που φανερώνουν ότι ένα παιδί σε αυτή την ηλικιακή
οµάδα είναι υπό πίεση περιλαµβάνουν συνεχείς ανησυχίες σχετικά µε τον αποχωρισµό,
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παλινδρόµηση σε προηγούµενες συµπεριφορές, όπως το πιπίλισµα του αντίχειρα, η
ενούρηση, τα προβλήµατα στον ύπνο και έντονα ξεσπάσµατα.
Παιδιά 6 - 8 ετών
Μεταξύ 6 και 8 ετών τα παιδιά χρειάζονται χρόνο µε κάθε γονέα. Τα παιδιά σε αυτή
την ηλικία ενδιαφέρονται για τη δικαιοσύνη, για θέµατα σχετικά µε το φταίξιµο ή την
απόδοση υπαιτιότητας για το χωρισµό. Συνήθως τα παιδιά εκφράζουν την ελπίδα της
επανένωσης της οικογένειάς και διακατέχονται από συναισθήµατα δυστυχίας, τα οποία
µπορεί να εκφράζονται µε θλίψη, θυµό ή επιθετικότητα. Συχνά παρουσιάζουν προβλήµατα
στις φιλίες ή στο σχολείο.
Παιδιά 9 - 12 ετών
Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά γίνονται πιο ενεργά µε τις δραστηριότητές τους. Το
σχολείο, τα συµφέροντα της οµάδας και οι φιλίες αρχίζουν να έχουν προτεραιότητα γι’ αυτά.
Μπορεί να αρνούνται να περάσουν χρόνο µε τους γονείς και συχνά τάσσονται µε το µέρος
της µιας πλευράς. Σε αυτή την ηλικιακή οµάδα το άγχος που βιώνουν τα παιδιά εκφράζεται
µε µοναξιά, κατάθλιψη, θυµό ή σωµατικά συµπτώµατα. Στις περιπτώσεις, µάλιστα, που το
παιδί αναλαµβάνει το ρόλο του ενήλικα και σηµειώνεται ανατροπή των ρόλων γονέα –
παιδιού, το άγχος εκφράζεται µε έντονα συναισθηµατικά προβλήµατα.
Παιδιά 12 - 15 ετών
Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµάδας εξωτερικεύουν την αποψή τους ως προς το
ποιον θεωρούν υπαίτιο του διαζυγίου. Σε αυτή την ηλικία το άγχος που προκαλείται στο παιδί
εκφράζεται µε κατάθλιψη, κακή απόδοση στο σχολείο, χρήση αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών,
πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα ή χρόνια αντιδραστική συµπεριφορά.
Παιδιά 15 - 18 ετών
Έφηβοι αυτής της ηλικιακής οµάδας µπορεί να επικεντρωθούν στον καθορισµό της
ανεξαρτησίας τους και στις κοινωνικές και σχολικές δραστηριότητες. Είναι συχνό το
φαινόµενο οι έφηβοι να διακατέχονται από ανάµεικτα συναισθήµατα για τους γονείς τους, τα
οποία διοχετεύονται σε άλλους ανθρώπους. Το άγχος που µπορεί να έχουν οι έφηβοι,
ενδέχεται να εκφράζεται µε προβλήµατα συµπεριφοράς, κατάθλιψη, κακή σχολική επίδοση
και φασαρίες εκτός σπιτιού.
Σύµφωνα µε τον Kraynak (2006), στα βρέφη αυτές οι αλλαγές στις σχέσεις και στις
ρουτίνες επιφέρουν αποπροσανατολισµό και σύγχυση. Το βρέφος δεν είναι σε θέση να
προβλέψει και να κατανοήσει τις αλλαγές και αν αυτές εξακολουθήσουν για αρκετό χρονικό
διάστηµα µπορεί να επιφέρουν σοβαρό πλήγµα στο αίσθηµα ασφάλειας του παιδιού. Τα
παιδιά τριών έως πέντε ετών αρχίζουν να παρουσιάζουν κάποια συναισθηµατική ανεξαρτησία
από τον φροντιστή και να µπορούν να εκφράζουν περισσότερο λεκτικά τις σκέψεις και τα
συναισθήµατα τους. Σε αυτό το ηλικιακό διάστηµα, ένα διαζύγιο περικλείει σε µεγάλο βαθµό
τον κίνδυνο να επιφέρει έντονη συναισθηµατική αστάθεια στο παιδί, θυµό, θλίψη, φόβο για
οικείες καταστάσεις / συνήθειες και απόσυρση. Μερικοί γονείς, που βιώνουν συναισθηµατική
αναστάτωση αµέσως µετά το διαζύγιο, µπορεί να αποθαρρύνουν τη συναισθηµατική
ανεξαρτησία του παιδιού. Επιπλέον, σε αυτή την ηλικία µερικά παιδιά κατασκευάζουν τη
δική τους εκδοχή της κοινωνικής πραγµατικότητας, µε βάση την οποία αντιλαµβάνονται τις
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κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που προκάλεσε το διαζύγιο, γεγονός που µπορεί να
συµβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων συναισθηµάτων, όπως ο θυµός, τα αισθήµατα απώλειας,
η µοναξιά, η απόρριψη, η µειωµένη αυτοεκτίµηση, η ενοχή και το άγχος. Μερικά παιδιά
προσχολικής ηλικίας εκτονώνουν τον θυµό τους προς τους γονείς τους, προςτους
εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές ή τα παιχνίδια. Τα έντονα συναισθήµατα που αισθάνονται
µπορεί να προκαλέσουν στα παιδιά δυσκολίες στον ύπνο, στην τουαλέτα, στην έκφραση
συναισθηµάτων κ.ά. Ως µέσο αντιµετώπισης των αρνητικών συναισθηµάτων µερικά παιδιά
προσχολικής ηλικίας επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν από τη γονεϊκή σύγκρουση για
παράδειγµα παίζοντας σε άλλο δωµάτιο – έξω από το σπίτι. Σε διαχρονική µελέτη του
διαζυγίου έχει διαπιστωθεί, ότι το παιχνίδι παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο
κοινωνικό και νοητικά ανώριµο για τουλάχιστον δυο έτη µετά το διαζύγιο.
Τα παιδιά στις αρχές του δηµοτικού σχολείου (έξι - οκτώ ετών) έχουν κερδίσει τις
γνωστικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις και µπορούν να
φαντασιώνονται σχετικά µε το τι θα µπορούσε να συµβεί. Αυτά τα γνωστικά οφέλη κάνουν
τα παιδιά να µπορούν να προβλέψουν περισσότερα σε σχέση µε τα µικρότερα παιδιά. Για
παράδειγµα, σε αυτή την ηλικία τα παιδιά κατέχουν χωρικές και χρονικές έννοιες, µε
αποτέλεσµα να είναι πιο κατανοητή η µετακίνησή τους και η διαµονή τους από τον έναν
γονέα στον άλλον. Παρά τις γνωστικές δεξιότητες τους, σε αυτή την ηλικία τα παιδιά
εξακολουθούν να είναι επιρρεπή σε εγωκεντρικές αιτιώδεις σχέσεις και έτσι µπορεί να έχουν
την πεποίθηση ότι τα ίδια ευθύνονται για τη λήξη του γάµου των γονιών τους. Ταυτόχρονα,
σε αυτή την ηλικιακή φάση εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα συναισθήµατα ασφάλειας,
θετικής αυτοεκτίµησης, την ταυτότητα από τους γονείς τους, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν
και συναισθηµατική ανεξαρτησία στο σχολείο, στη γειτονιά, κ.ά. Τα παιδιά που βιώνουν ένα
διαζύγιο, συνήθως παρουσιάζουν αµέσως µετά αντιδράσεις καταθλιπτικής διαταραχής, θυµό
και γενική ανησυχία. Άλλες αντιδράσεις στη συµπεριφορά τους περιλαµβάνουν την εµφάνιση
φόβων για την απώλεια ή την αποτυχία σε επιτεύγµατα. Υπάρχουν, ωστόσο, άλλοι ερευνητές,
οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι για πολλά παιδιά οι συµπεριφοριστικές δυσκολίες
υπήρχαν πριν το διαζύγιο των γονιών τους. Αυτά τα συναισθήµατα του παιδιού µπορεί να
επηρεάσουν την ικανότητα του να επικεντρωθεί στο σχολείο και στη διαδικασία µάθησης.
Μελετητές ανέφεραν, ότι τα παιδιά που βίωσαν ένα διαζύγιο σε αυτή την ηλικία είχαν
σηµαντικότερα και περισσότερα προβλήµατα στην προσοχή στο σχολείο, από ότι τα παιδιά
άθικτων οικογενειών ή οικογενειών που είχαν χωρίσει στην προσχολική ηλικία του παιδιού.
Αυτά τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι η άµεση επίδραση του διαζυγίου σε αυτή την ηλικία
µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα του παιδιού να παρακολουθεί το σχολείο, να φέρνει σε
πέρας τα καθήκοντά του και να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις κοινωνικές του σχέσεις
(Kraynak, 2006).
Στην ηλικία των εννιά µε δώδεκα ετών, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν ωριµάσει
διανοητικά και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν µια αρκετά ρεαλιστική κατανόηση του
διαζυγίου, µπορεί να αισθάνονται έντονη δυσαρέσκεια και να εµπλακούν σε µια γονεϊκή
συµµαχία. Λόγω της κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης που έχουν αποκτήσει,
µπορεί να µετατρέψουν επώδυνα συναισθήµατα, της ανικανότητας και της θλίψης σε θυµό
και αποστασιοποίηση, τεχνική που τα προστατεύει από τα δυσάρεστα αυτά συναισθήµατα.
Αµέσως µετά το διαζύγιο το παιδί αυτής της ηλικίας µπορεί να αισθάνεται, ότι επιβαρύνεται
από τις κοινωνικές, συναισθηµατικές και οικονοµικές συνέπειες του διαζυγίου, γεγονός που
οδηγεί συχνά στο να αναλάβουν το ρόλο του ενηλίκου ή να αναζητήσουν µεγαλύτερη
ανεξαρτησία έξω από το σπίτι, ειδικά σε περιπτώσεις έντονων συγκρούσεων µεταξύ των
γονέων. Έχει, επίσης, διαπιστωθεί σε µελέτη, που σύγκρινε παιδιά αυτής της ηλικιακής
οµάδας χωρισµένων οικογενειών και άθικτων οικογενειών, ότι τα παιδιά που βίωσαν ένα
γονεϊκό διαζύγιο είχαν χαµηλότερες βαθµολογίες σε τυποποιηµένα τεστ IQ, σε δοκιµές µε
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επιτεύγµατα και στις ακαδηµαϊκές δεξιότητες της ανάγνωσης – των µαθηµατικών – της
ορθογραφίας (Kraynak, 2006).
Η εφηβεία είναι µια περίοδος έντονων αλλαγών και νέων καθηκόντων. Οι έφηβοι
παρουσιάζουν έντονα συναισθήµατα αγωνίας και εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες
εκφράζονται µε τρόπους επικίνδυνους για τον εαυτό τους και τους άλλους. Συχνά
συµµετέχουν σε κατάχρηση χηµικών ουσιών, ναρκωτικών ή και αλκοόλ, ενώ σε αυτή την
ηλικία κάνουν την εµφάνιση τους οι πρόωρες σεξουαλικές δραστηριότητες. Οι δυσµενείς
επιπτώσεις εµφανίζονται, καθώς ο έφηβος έρχεται αντιµέτωπος µε µια σειρά από αγχογόνους
παράγοντες που σχετίζονται άµεσα µε το διαζύγιο των γονέων. Αυτές οι πιέσεις
περιλαµβάνουν (Kraynak, 2006: 17):
•
•
•

Απώλεια της σταθερότητας, της υποστήριξης και της προστασίας ενός συνεκτικού
περιβάλλοντος.
Τάση να διακατέχονται από ένα υποτιµητικό συναίσθηµα για το διαζύγιο των γονέων.
Σηµάδια εγωκεντρικής σκέψης, αφού αναλαµβάνουν την ευθύνη για την οικογενειακή
διχόνοια / τον χωρισµό. Αµέσως µετά το διαζύγιο οι έφηβοι πρέπει να µεταβούν από
το αρχικό σοκ του διαζυγίου σε κάποιο στάδιο αποδοχής. Συµβαίνει µερικοί έφηβοι
να έχουν φαντασιώσεις για επανένωση των γονέων.

Για τους νέους ενήλικες σήµερα, η µετάβαση στη νεαρή ενήλικη ζωή περιλαµβάνει τα
έτη από 18 µέχρι 26. Κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης έχει ήδη προκαθοριστεί η πορεία της
σταδιοδροµίαςτους, καθώς και των στενών προσωπικών τους σχέσεων. Εποµένως, οι
βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του γονεϊκού διαζυγίου είναι αρκετά
περιορισµένες. Με λίγα λόγια αυτή η έρευνα της βιβλιογραφίας έδειξε, ότι το διαζύγιο
ενδέχεται να έχει άµεσες αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά, οι οποίες εξαρτώνται και από τον
ηλικιακό παράγοντα κατά τον χωρισµό των γονέων (Kraynak, 2006).
Σε άλλη ευρεία δειγµατοληπτική έρευνα βρέθηκε, ότι οι χειρότερες αρχικές
αντιδράσεις και συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα αµέσως µετά το διαζυγίου προέρχονταν
από τα µικρότερα παιδιά. Παρόλα αυτά,σε µια µελέτη παρακολούθησης δέκα χρόνων µετά το
διαζύγιο, τα µικρότερα παιδιά ήταν καλύτερα προσαρµοσµένα στο νέο περιβάλλον τους και
τις αλληλεπιδράσεις σε σχέση µε τα µεγαλύτερα αδέλφια τους (Eagan, 2004). Ένας
παράγοντας που βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε τη βραχυπρόθεσµη προσαρµογή του
παιδιού ήταν η ηλικία του τη στιγµή του διαζυγίου. Το µέγεθος της επίδρασης του διαζυγίου
ήταν µεγαλύτερο για τα παιδιά του δηµοτικού και του γυµνασίου και µικρότερο για τα
ενήλικα παιδιά. Τέλος, µε βάση διαχρονικές µελέτες, διατυπώθηκε η υπόθεση, ότι τα µεγέθη
των αποτελεσµάτων είναι ισχυρότερα λίγο µετά το διαζύγιο. Ωστόσο αυτό αποδείχθηκε µόνο
για τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει, ότι τα προβλήµατα
συµπεριφοράς είναι λιγότερο έντονα µε την πάροδο του χρόνου (Amato & Keith, 1991).
Σε άλλη µελέτη, που διεξήχθη σε παιδιά µε δυσκολίες στην ανάπτυξη σε σχέση µε την
ηλικία τους, τα αγόριαεµφανίστηκαν να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θυµού και άγχους
σε σχέση µε τα κορίτσια. Αναφέρεται µάλιστα, ότι τα αγόρια, ειδικά προσχολικής ηλικίας,
µετά από ένα διαζύγιο διακατέχονται από έντονο θυµό, ο οποίος εκφράζεται συνήθως εκτός
σπιτιού (Guttman, 1983). Ο Wallerstein και ο Kelly (1985) ανέφεραν, ότι η νεότερη ηλικιακά
οµάδα κυριαρχείτο από θλίψη και άγχος, τα οποία δεν ήταν σε θέση να αντιµετωπίσουν. Οι
ερευνητές, επίσης, βρήκαν µια οµάδα αγοριών που εξέφραζαν έντονα το θυµό τους. Ο θυµός
τους συνήθως εκφραζόταν στους δασκάλους και στα αδέρφια τους, αν και κάποια από αυτά
κατηγορούσαν τις µητέρες τους ότι είναι για τη φυγή του πατέρα τους από το σπίτι. Αυτά τα
αγόρια είχαν το φόβο της εγκατάλειψης και ευπαθή συναισθήµατα, τα οποία εξέφραζαν µέσω
του θυµού.
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Τα αγόρια, αλλά κυρίως τα κορίτσια στην εφηβεία, φάνηκε σε έρευνες να
αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη σεξουαλική συµπεριφορά και στην κοινωνική
προσαρµογή. Ειδικότερα µελέτες αναφέρουν, ότι τα κορίτσια που βίωσαν ένα γονεϊκό
διαζύγιο σε ηλικία µικρότερη των πέντε ετών παρουσιάζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους µε
το άλλο φύλο και αρχίζουν πρόωρα ερωτικές σχέσεις, γεγονός που αποδίδεται στην έλλειψη
ελέγχου από µέρους των γονέων. Η δυσκολία των κοριτσιών να προσαρµοστούν κοινωνικά,
υποθέτουν οι ερευνητές ότι οφείλεται στην έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης από
συνοµηλίκους, σε αντίθεση µε τα αγόρια, τα οποία συνάπτουν στενές φιλικές σχέσεις µε τους
συνοµηλίκους τους (Χατζηχρήστου, 1999).
Οι Santrock και Warshak (1979) µελέτησαν την πνευµατική ανάπτυξη των αγοριών
στην προεφηβεία. Οι δάσκαλοι δήλωσαν, ότι τα αγόρια από διαζευγµένες οικογένειες ήταν
λιγότερο διακριτικά, λιγότερο δεκτικά και εµπλέκονταν πιο εύκολα σε φασαρίες στο σχολείο.
Ο Guttman (1993) διατύπωσε µια υπόθεση για το παραπάνω εύρηµα, υποστηρίζοντας ότι το
υψηλό επίπεδο θυµού των αγοριών µε ανώριµη συµπεριφορά αποτελεί µια απάντηση της
ενισχυµένης δύναµης – του ενδυναµωµένου ρόλου της χωρισµένης µητέρας µέσα στην
οικογένεια.
Ο Oppawsky (1997) διεξήγαγε έρευνα σεπαιδιά µε ανώριµη συµπεριφορά σε σχέση
µε την ηλικία τους, µε θέµα την κατάθλιψη που έπεται του διαζυγίου των γονέων,
επισηµαίνοντας τα χαρακτηριστικά τους. Αυτάυποφέρουν έντονα από συναισθήµατα
αµφιθυµίας αγάπης / µίσους, τα οποία χρησιµοποιούνται ως µηχανισµός άµυνας, ως
αντίδραση στην πληροφορία - στο γεγονός. Αυτό οδηγεί τα παιδιάνα σχηµατίζουν µια
αντίδραση, µέσω της οποίας η αντιµετώπιση των συναισθηµάτων παρουσιάζεται ως ακριβώς
αντίθετη από τα συγκαλλυµένα συναισθήµατα µίσους. Αυτή η άµυνα προκαλείται σε κάποια
παιδιά λόγω των συναισθηµάτων θυµού ή ως αντίδραση άρνησης στη γονεϊκή συµπεριφορά.
Η υπερβολική χρήση αυτού του µηχανισµού µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ευγένεια,
συµβιβαστική συµπεριφορά, συναισθηµατικά συγκρατηµένη συµπεριφορά και εµφάνιση
κατάθλιψης.
Σε άλλη έρευνα, σχετικά µε την αντίδραση και την αυτοεικόνα των παιδιών του
διαζυγίου, βρέθηκε ότι τα παιδιά ηλικίας εφτά - δεκατριών ετών παρουσιάζουν την πιο
έντονη και αρνητική αντίδραση. Από τη µελέτη φάνηκε, ότι το 25% των ψυχιατρικών
συµπτωµάτων παρουσιάστηκαν ή εντάθηκαν τη στιγµή του διαζυγίου των γονέων (Wadsby &
Svedin, 1993).
Το διαζύγιο, φάνηκε σε έρευνα να έχει επιπτώσεις και εξαιτίας των αλλαγών που
υφίστανται οι οικογενειακές σχέσεις. Όταν το διαζύγιο των γονιών έχει ως αποτέλεσµα το
παιδί να αποκοπεί από τον έναν γονέα, αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίµησή
του. Οι Jenkins και Smith (1993), επανεξέτασαν τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν στη
συµπεριφορά του παιδιού ως «απάντηση» στο διαζύγιο. Στη µελέτη εντάχθηκαν 139 παιδιά,
τα οποία είχαν αξιολογηθεί σε προηγούµενη µελέτη,που διήρκησε εφτά χρόνια. Τα παιδιά
αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά όταν ήταν έξι και εφτά ετών. Στη φάση εκείνη, τα παιδιά που
ζούσαν σε οικογένειες όπου δεν επικρατούσε ηρεµία, παρουσίασαν περισσότερα προβλήµατα
σε σχέση µε τα παιδιά που κατοικούσαν σε ήρεµες οικογένειες. Μετά το διαζύγιο τα παιδιά
αυτά παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά διαταραχής σε σχέση µε τα παιδιά που κατοικούσαν
σε αρµονικές οικογένειας. Το ποσοστό, µάλιστα, ήταν υψηλότερο στα αγόρια σε σχέση µε τα
κορίτσια. Η διαταραγµένη συµπεριφορά εµπεριείχε την αυτό-κατηγόρια, την ανησυχία, τη
συνεχή έγνοια για το γονεϊκό διαζύγιο, ενώ περισσότερα από τα µισά παιδιά προσποιούνταν
ότι δεν συνέβη ποτέ το διαζύγιο.
Ο Brown και οι συνεργάτες του (1991), διεξήγαγαν έρευνα µε ενενήντα πέντε παιδιά
διαζευγµένων οικογενειών και µε τους γονείς που είχαν την επιµέλειά τους. Οι ερευνητές
βρήκαν, ότι τα παιδιά του διαζυγίου ήταν συναισθηµατικά υγιή όταν οι οικογενειακοί ρόλοι
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διατηρούνταν και οι διαζευγµένοι γονείς επίλυαν τις διαφωνίες τους µε εύστοχο τρόπο,
δηλαδή µε τρόπο που µείωνε τις προ- διαζυγίου διαφωνίες.
Σε µια περιεκτική ανάλυση πενήντα οκτώ ερευνών συσχετίστηκε η πατρική απουσία
µε τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα (Johnson, 1996). Ειδικότερα βρέθηκε, ότι τα παιδιά
διαζευγµένων γονέων λάµβαναν χαµηλότερους βαθµούς, αξιολογούνταν χαµηλότερα από
τους δασκάλους τους σε ό,τι αφορά τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα και ότι, ιδιαίτερα τα αγόρια,
εκδήλωναν περισσότερη επιθετικότητα. Η αδυναµία αυτών των παιδιών να διαχωρίσουν τα
συναισθήµατα τους από την καθηµερινή τους λειτουργία συχνά συγχεόταν µε την
ακαδηµαϊκή τους επίδοση.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι οι αρνητικές βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις του
διαζυγίου στα παιδιά εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων. Ο θυµός, η θλίψη, η κατάθλιψη, η
αντίθεση, η επιθετικότητα, η µη συµµόρφωση, η αντίληψη της γονεϊκής απώλειας, οι
διαπροσωπικές συγκρούσεις, το άγχος της ζωής, η λιγότερη γονεϊκή επίβλεψη, η ασυνέπεια
στη πειθαρχία, η χαµηλότερη σχολική επίδοση, η µείωση της αυτοεκτίµησης και τα
κοινωνικά προβλήµατα προσαρµογής είναι οι βασικότερες αντιδράσεις των παιδιών το πρώτο
χρονικό διάστηµα µετά το χωρισµό και το διαζύγιο. Όπως παρατηρήθηκε, όλες αυτές οι
βραχυπρόθεσµες συνέπειες, αν δεν αντιµετωπιστούν µε κατάλληλο τρόπο από τους γονείς και
αν δεν παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη στα παιδιά, µπορεί να επηρεάσουν και την
µακροπρόθεσµη προσαρµογή των παιδιών, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη
υποενότητα.
5.4.3. Οι «φωνές» των παιδιών του διαζυγίου
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας για το διαζύγιο επιχειρείται να περιγραφούν
οι δυνατότητες και οι εντάσεις που αναδύονται από το νοµικό και κοινωνικό λόγο µέσα από
τις «εικόνες» και τις αφηγήσεις των παιδιών, τα οποία ζουν και αναπτύσσονται σε ένα
περιβάλλον ριζικών αλλαγών. Μέσα σε αυτό το κλίµα των ριζικών αλλαγών, τα παιδιά
εκφράζουν συνεχή πόνο και αδυναµία, που συνδέεται µε το διαζύγιο και την συνεχή επιθυµία
τους να συµµετέχουν στις διαδικασίες και στις αποφάσεις που λαµβάνουν χώρα γύρω τους.
Εποµένως, µε αυτό το σκεπτικό δεν νοείται να υπάρχουν δογµατικοί ισχυρισµοί, αλλά
αντιθέτως θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι απόψεις, οι προοπτικές των παιδιών
µέσα από τις αφηγήσεις τους και οι ανταγωνιστικές τους αντιλήψεις διαµέσου των διαλόγων
µε αυτά (Foucault, 1981). Σε αυτούς τους διάλογους τα παιδιά πολλές φορές µιλούν µε τη
δική τους φωνή, άλλες µε τη φωνή που θεωρούν αποδεκτή και µερικές φορές µε τη σιωπή, η
οποία αποτυπώνει την ουσία της βιωµένης εµπειρίας τους (Belenky et al., 1986). Μέσα από
αυτές τις «φωνές» αναδύονται οι απόψεις, οι αντιφατικές και αντικρουόµενες γνώµες, καθώς
και οι επικρατούσες σχέσεις εξουσίας (Britzman, 1995). Η έµφαση στην συµµετοχή ως λόγος
ή ως λόγου αναδεικνύει, ότι η συµµετοχή αντιµετωπίζεται ως αντικείµενο γνώσης, µια µετάαφήγηση, που διαµορφώθηκε και κατασκευάστηκε από άλλες συζητήσεις. Οι οµιλίες
ενσωµατώνουν έννοιες όπως είναι οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες αποτελούν τις σχέσεις
εξουσίας και υποκειµενικότητας. Αυτές οι οµιλίες εκφράζουν τις ιδεολογίες σε σχέση µε τα
δικαιώµατα, την ευηµερία, την προσαρµοστικότητα, την ιστορική έννοια του πατέρα,της
µητέρας, της οικογένειας, κ.ά. (Taylor, 1998). Οι ασάφειες και οι αντιφάσεις στις «φωνές»
των παιδιών αναδεικνύουν, ότι βρίσκονται µέσα σε ανταγωνιστικές και αντιφατικές
συζητήσεις, αλλά παράλληλα καθίστούν σαφές, ότι τα παιδιά µετακινούνται µεταξύ των
γονεϊκών αφηγήσεων για το διαζύγιο και των προσωπικών τους προσπαθειών να
προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες συνθήκες (Masten et al., 1990). Αυτές οι αρκετά
σύνθετες και ανταγωνιστικές θέσεις συχνά έρχονται στην επιφάνεια µέσω του έµµεσου λόγου
τους, της αντίστασης τους και της σιωπηλής αντίστασης (Brown et al., 1992). Τα παιδιά και ο
λόγος των παιδιών αντιµετωπίζονται, λοιπόν, όχι ως «αντικείµενα», αλλά ως κεντρικά
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«υποκείµενα» της έρευνας, τα οποία εµπλέκονται δυναµικά στην διαµόρφωση της
ταυτότητας τους και στην αντίληψη του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Υπάρχει ένα ισχυρό τεκµήριο για την ανάγκη συµµετοχής των παιδιών στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου καιτην αναγκαιότητα για τη διατύπωση
της προσωπικής τους άποψης (Trider, 1997). Επιπλέον υποστηρίζεται, ότι είναι επιβλαβές για
τα παιδιά να αγνοούνται οι απόψεις τους και είναι ευεργετικό γι’ αυτά να συµµετέχουν στην
λήψη αποφάσεων. Ο Houghton-James (1994: 199) υποστηρίζει, ότι θα πρέπει να
ενθαρρύνονται οι ικανότητες των παιδιών να διαµορφώνουν και να εκφράζουν την άποψη
τους, να µην υποτιµάται η άποψη τους και να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν λάθος σε
ζητήµατα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους. Ο Sawyer (1994: 191) υποστηρίζει, ότι η
επιλογή γονέα είναι µια επιβλαβής διαδικασία για το παιδί και προτείνει, το παιδί να
εισακούγεται ακόµα και αν είναι «λάθος». Οµοίως ο Timms (1995: 441) υποστηρίζει, ότι η
συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα θετικό βήµα και ενισχύει την
αυτοεκτίµηση και την αίσθηση της προσωπικής αυτονοµίας τους.
Σε µελέτη (Trider, 1997) εντοπίστηκαν τρεις κατηγορίες παιδιών σε σχέση µε την
συµµετοχή τους στις αποφάσεις: «το παιδί του γονέα» (the parent’s child), όπου το παιδί
τοποθετείται εκτός του συστηµικού πλαισίου, αφού θεωρείται ότι ανήκει σε ένα κατώτερο
υποσύστηµα, ως ένα µέρος της οικογενειακής µονάδας, αλλά ξεχωριστό υποσύστηµα από τη
δυάδα των ενήλικων γονέων. Σε αυτή την κατηγορία κυριαρχεί η ικανότητα των γονέων να
λαµβάνουν αποφάσεις για το συµφέρον του παιδιού, σε αντίθεση µε την συστηµική
προσέγγιση, η οποία τονίζει την αυθεντική, ανεξάρτητη θέση του παιδιού και το σεβασµό των
«πραγµατικών του επιθυµιών».
Μια άλλη κατηγορία είναι «το παιδί του εργαζόµενου» (the worker’s child), όπου και
πάλι το παιδί θεωρείται ευάλωτο, εξαρτηµένο και τονίζεται η παιδική του πλευρά, κάτι το
οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την οπτική της συστηµικής σκέψης, η οποία το θέλει ενεργό και
µε συµφέροντα που ενδέχεται και να διαφέρουν από αυτά των γονέων. Σε αυτή την
κατηγορία τα παιδιά, όπως και οι γονείς, είναι αναξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Έτσι σε
αυτή την κατηγορία δίνεται έµφαση στην ανωριµότητα των παιδιών και στην άποψη του
διαµεσολαβητή / δικηγόρου. Η συστηµική άποψη έρχεται σε σύγκρουση µε αυτή την
προοπτική, καθώς εστιάζει στις ανάγκες του παιδιού και όχι στα δικαιώµατά του. Για το λόγο
αυτό, τα παιδιά έχουν παρατεταµένη συµµετοχή, τόσο χρονικά όσο και λειτουργικά, και
χωρίς τη συνεχή παρουσία του γονέα, προκειµένου να εντοπιστούν οι αλληλένδετες πτυχές
και να προσδιοριστεί η οπτική του παιδιού. Εποµένως στις συστηµικές οµάδες τα παιδιά
θεωρούνται ακριβείς πηγές πληροφοριών και γίνεται κατανοητό ότι πηγή κινδύνου, στο
πλαίσιο ενός διαζυγίου, είναι ο αποκλεισµός του παιδιού από τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και όχι η εµπειρία αυτή καθ’ αυτή του διαζυγίου.
Μια τρίτη κατηγορία σχετίζεται µε τον τρόπο που τα ίδια τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό
τους και το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων και το πως οι γονείς τους τα αντιλαµβάνονται
και τα αντιµετωπίζουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει µια σηµαντική βιβλιογραφία που
απευθύνεται στους ενήλικες και υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά θα πρέπει να
συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, υπάρχει πολύ λίγη έρευνα σε σχέση µε τον τρόπο µε τον
οποίο τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους και το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων. Οι λίγες
µελέτες που υπάρχουν παρέχουν διφορούµενες απαντήσεις. Μια σειρά από µελέτες έχουν
καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι πολλά παιδιά θα προτιµούσαν ναλαµβάνουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το διαζύγιο/ χωρισµό απ’ ό,τι φαίνεται κάποιοι γονείς είναι σε θέση
ή να θέλουν να δώσουν (Murch, 1980· Walczak &Berns, 1984· Mitchell,1985· Cockett &
Tripp, 1994). Ο Meehan (1982) αναφέρει, σε σχέση µε το παραπάνω ζήτηµα, ότι τα παιδιά,
τα οποία θέλησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσµα σε ένα δικαστήριο, αισθάνθηκαν ότι η
γνώµη τους είχε διαστρεβλωθεί και ήταν θυµωµένα, εξαιτίας του γεγονότος ότι
αντιµετωπίστηκαν ως παιδιά, ενώ τα παιδιά που θέλησαν να αποφύγουν να πάρουν µια
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απόφαση ήταν θυµωµένα για την ύπαρξη ερωτήσεων, τεχνασµάτων, κ.ά., µέσω των οποίων
προσπάθησαν να τα χειραγωγήσουν. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις των παιδιών, όλα
θεώρησαν ότι είχαν πράγµατι επηρεάσει την έκβαση της υπόθεσης, το ένα τρίτο πιστεύοντας
ότι είχε περισσότερο επηρεάσει τους γονείς του. Πολλά από τα παιδιά είχαν συγκλονιστεί από
την απώλεια της γονεϊκής αρχής, ειδικότερα µε την αντιστροφή των ρόλων, µια συνήθης
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το αξιοσηµείωτο στην παρούσα έρευνα (Trider, 1997) ήταν,
πως οι ενήλικες είχαν την τάση να κατασκευάζουν κατηγορίες, όπου τα παιδιά ταξινοµούνταν
είτε ως υποκείµενα, είτε ως αντικείµενα, αρµόδια εν µέρει ή εντελώς, αξιόπιστα ή
αναξιόπιστα, τα οποία θίγονται από τη λήψη αποφάσεων ή υφίστανται ζηµία από τον
αποκλεισµό όταν θέλουν να συµµετάσχουν ή όταν επιθυµούν να µη συµµετάσχουν. Οι
διάφορες προοπτικές των ενηλίκων για τη «φωνή του παιδιού» βασίζονται στις
εξιδανικευµένες και σταθεροποιηµένες αντιλήψεις για την παιδική ηλικία, χωρίς να γίνεται
διάκριση των «παιδιών» ως ζώντα και ενεργητικά όντα και η «παιδική ηλικία» ως
µετατοπισµένη δέσµη ιδεών.
Στο πλαίσιο µιαςποιοτικής µελέτης εθνογραφικού τύπου (Campbell, 2008)
διερευνήθηκαν οι απόψεις µιας µικρής οµάδας παιδιών της Αυστραλίας για τη συµµετοχή
τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων µετά τοχωρισµότων γονιών τους. Δεκαέξι παιδιά,
ηλικίας µεταξύ εφτά και δεκαεφτά ετών, συµµετείχαν σε εις βάθοςσυνεντεύξεις που
επικεντρώθηκαν στην κατανόησητων δικαιωµάτων τους, στη λήψη αποφάσεων, στον τρόπο
λήψης αποφάσεων για το µέλλον τουςµετά από το χωρισµό των γονιών τουςκαι στις απόψεις
τους σχετικά µε την συµµετοχή τους στις αποφάσεις. Τα ευρήµατα έδειξαν, ότι τα παιδιά
χρειάστηκαν πληροφορίες από τους γονείς τους για το τι συνέβηκατά τη στιγµήτου χωρισµού.
Τα παιδιά εξέφρασαν µια πεποίθηση ότι οι απόψεις τουςπρέπει να γίνονται σεβαστές και να
συζητούνται, αλλά οι τελικές αποφάσεις γι’ αυτά µετά το χωρισµό πρέπει να λαµβάνονται
από τους γονείς. Επιπλέον, τα παιδιά σε αυτή τη µελέτη αναγνώρισαν τη σηµασία των
µελώντης εκτεταµένης οικογένειας. Από τα ευρήµατα αναδείχθηκε, επίσης, η σηµασία που
έχει για τα παιδιά η συµµετοχή τους στην εµπειρία του χωρισµού, αντί της προσπάθειας
αποτροπής τους. Η συµµετοχή τους θα µπορούσε να εξασφαλίσει, ότι τα συµφέροντά τους
βρίσκονται στο επίκεντρο των γονεϊκών αποφάσεων.
Η προσέγγιση του µεταµοντερνισµού του Foucault επικεντρώθηκε στις
περιθωριοποιηµένες οµάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι µειονότητες, οι ανάπηροι, κ.ά.
Αυτές οι οµάδες επηρεάζονται από όσα λέγονται γι’ αυτές και από τις αλληλεπιδράσεις που
υπάρχουν µεταξύ τους και µε τα µέλη της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία είναι
ενσωµατωµένες, µε αποτέλεσµα την οικοδόµηση µιας κοινωνικής κατασκευής που διατηρεί
την κοινωνική τους περιθωριοποίησή. Για παράδειγµα, ιστορικά τα παιδιά έχουν
χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητα σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά. Τα
παιδιά συχνά δεν θεωρούνται µέρος της κοινωνίας µέχρι να φθάσουν στο στάδιο της
ενηλικίωσης. Αυτή η κατασκευή τα περιθωριοποιεί και διατηρεί την εξουσία των ενηλίκων
πάνω τους για µια σηµαντική περίοδο της ζωής τους. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, σε αυτό το
ερευνητικό έργο χρησιµοποιήθηκαν πολλές άµεσες αναφορές από τα κείµενα των παιδιών,
ενώ οι ερµηνείες των παρατηρήσεών τους έγιναν µέσα στoπλαίσιο στo οποίo προσφέρονταν.
Τα τρία ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στο µεθοδολογικό πλαίσιο αυτής της µελέτης
ήταν: α) ποιες ήταν οι απόψεις των παιδιών για τον εαυτό τους, σε σχέση µε τους ενήλικες,
σχετικά µε την ικανότητά τους να συµµετάσχουν στις αποφάσεις που τα επηρεάζουν άµεσα
µετά από χωρισµό των γονιών τους; β) σε ποιο βαθµό τα κείµενα των συνεντεύξεων των
παιδιών αντανακλούσαν µια κατανόηση, σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών και τα ίδια
τα παιδιά; γ) πώς τα παιδιά κατασκεύαζαν την κατανόηση της έννοιας του «καλύτερα» για τα
συµφέροντα τους, σε ότι αφορούσε την λήψη αποφάσεων για το µέλλον τους µετά το
χωρισµό; Τα τρία αυτά ερωτήµατα ήταν αλληλένδετα. Κάθε ερώτηση θεωρείτο ότι
αποτελούσε µια πτυχή της κοινωνικής κατασκευής των παιδιών, τόσο από την ενήλικη
175

προοπτική, όσο και από την προοπτική των ίδιων των παιδιών. Κάθε ερώτηση εξέταζε τα
αποτελέσµατα των ενδιάµεσων κυρίαρχων λόγων στη διαµόρφωση του τρόπου µε τον οποίο
τα παιδιά αντιλαµβάνονταν τον κόσµο και τη θέση τους σε αυτόν. Τέλος, κάθε ερώτηση είχε
σχέση µε τις αντιλήψεις των παιδιών για τη συµµετοχή τους σε αποφάσεις που τα αφορούσαν
άµεσα. Ενώ το επίκεντρο των τριών ερωτήσεων διέφερε, στο σύνολο τους οι ερωτήσεις
οικοδοµούσαν µια εικόνα της αντιλαµβανόµενης κοινωνικής θέσης των παιδιών σε σχέση µε
τη λήψη αποφάσεων, τις αντιλήψεις των παιδιών για τα δικαιώµατά τους και την ικανότητα
συµµετοχής τους. Από την έρευνα προέκυψε, ότι είναι ζωτικής σηµασίας η συµµετοχή των
παιδιών στη λήψη αποφάσεων µετά το διαζύγιο των γονέων, γιατί µόνο τότε µπορεί να
διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών.
Στο πλαίσιο µιας ποιοτικής σύνθεσης, χρησιµοποιώντας την µετά-εθνογραφική
προσέγγιση (Birnbaum & Saini, 2012), διερευνήθηκε η φωνή των παιδιών στη διάρκεια των
γονεϊκών διαφορών σε ό,τι αφορά την επιµέλεια των παιδιών τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο
σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν να φέρει στο προσκήνιο ποιοτικές µελέτες, προκειµένου
να διερευνηθούν οι απόψεις και οι προτιµήσεις των παιδιών στο πλαίσιο της λήψης
αποφάσεων προ-χωρισµού και µετά το διαζύγιο των γονέων τους και στην έκφραση των
παιδιών για τα συναισθήµατα και τις αντιλήψεις τους ως προς τησυµµετοχή τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, προσπάθησε να εστιάσει στον τρόπο που
εκφράζονταν οι παιδικές «φωνές» και αν ακούγονταν ή όχι. Με τη χρήση τριάντα πέντε
ποιοτικών µελετών στην τελική ανάλυση και µε τη συµµετοχή 1.325 παιδιών από έντεκα
χώρες αποκαλύφθηκε, ότι τα παιδιά συνήθως θέλουν να συµµετέχουν στην διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά µε την επιµέλεια και την πρόσβαση. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των
διαφωνιών των γονέων για τη κηδεµονία, τα παιδιά δήλωσαν ότι ήθελαν να
συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε γονεϊκά σχέδια τόσο προ,
όσο και µετά-διαζυγίου. Προέκυψαν, επιπλέον, αρκετά βασικά θέµατα όπως ήταν: η
δηµοκρατική διαδικασία, τα δικαιώµατα, η προστασία, η ικανότητα, η αυθεντική συµµετοχή,
το χρονοδιάγραµµα και οι µέθοδοι. Τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυµία να έχουν την ευκαιρία
για ισότιµη «φωνή» µέσα στις διαφωνίες για την κηδεµονία τους και οι απόψεις τους να
εκπροσωπούνται ισότιµα στις συζητήσεις, στην οργάνωση της ζωής τους και στις σχέσεις
τους µε τους γονείς τους. Επίσης εξέφρασαν την επιθυµία τους για προσωπική αυτονοµία και
τόνισαν τη σηµασία λήψης δηµοκρατικών αποφάσεων (Neale, 2002, όπως αναφέρεται στο
Birnbaum&Saini, 2012). Τα παιδιά δήλωσαν, ότι θέλουν να ζητείται η γνώµη τους και να
έχουν ίσες ευκαιρίες (Campbell, 2008, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012).
Οι Graham, Fitzgerald και Phelps (2009, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini,
2012) εστίασαν σε τρία βασικά θέµατα: την αλλαγή, την επιλογή και τις σχέσεις. Η έννοια
της αλλαγής αντικατοπτρίζεται στην επιθυµία των παιδιών να συµµετέχουν στη λήψη
αποφάσεων προκειµένου να αποκαλυφθούν νέες δυνατότητες και να µεταβληθούν τα
αποτελέσµατα των σχεδίων της γονεϊκής µέριµνας. Η επιλογή αντανακλάται στις εκφράσεις
των παιδιών για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσµατος στις σχέσεις τους µε τους γονείς
τους και για την παροχή ευελιξίας στις επιλογές, σε ό,τι αφορά την γονεϊκή µέριµνα. Οι
σχέσεις αναφέρονται στην άρνηση των παιδιών να επιλέξουν µεταξύ των γονέων, παρά την
επιθυµία των γονέων η πρόσβαση να ακολουθεί την προκαθορισµένη / προσυµφωνηµένη
ηµέρα. Ορισµένα παιδιά δήλωσαν, ότι πολλές φορές αναλαµβάνουν το ρόλο της λήψης
αποφάσεων σε καταστάσεις που κυριαρχεί το άγχος, η σύγχυση και η σύγκρουση (Graham et
al., 2009· Graham & Fitzgerald, 2006, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Τα
παιδιά περιέγραψαν ότι ήθελαν να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό όταν συµµετείχαν στη
διαδικασία, κάτι που πιθανόν εκφράζει τα συναισθήµατα ευπάθειας, αλλαγής και απώλειας
όταν ζητείται από τα παιδιά να επιλέξουν έναν από τους δυο γονείς (Halpenny et al., 2008,
όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Η παρουσία της ενδοοικογενειακής βίας και
η υψηλή σύγκρουση ήταν οι δύο λόγοι που τα παιδιά δεν ήθελαν να αναλάβουν το ρόλο της
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λήψης αποφάσεων (Neale & Smart, 1998, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Σε
ό,τι αφορά την ικανότητα (ωριµότητα, ικανότητα, ανεξαρτησία, χαρακτήρα και
προσωπικότητα), τα παιδιά εξέφρασαν διάκριση µεταξύ της επιθυµίας να έχουν λόγο στη
λήψη αποφάσεων και του να επιλέξουν εξ’ ολοκλήρου πού θα ζήσουν µετά από το χωρισµό
των γονιών τους (Neale & Smart, 1998, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Τα
µικρά παιδιά φαίνονταν να αποδίδουν τα δικαιώµατα και τις ευθύνες στους γονείς τους, ενώ
τα µεγαλύτερα επιθυµούσαν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες άσκησης των δικαιωµάτων
τους και των ευθυνών τους (Graham et al., 2007, όπως αναφέρεται στο Birnbaum&Saini,
2012). Σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα της συµµετοχής (επίσηµη και ανεπίσηµη, δηµιουργία
συνεργασίας στα γονεϊκά σχέδια, στις ευθύνες και στις φιλοδοξίες), τα παιδιά εξέφρασαν τη
σηµασία του να ακούγονται κατά τη διάρκεια των διαφωνιών για τη κηδεµονία. Ανέφεραν τη
σηµασία της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, του σεβασµού και των σηµαντικών αλληλεπιδράσεων
µεταξύ των µελών της οικογένειας, ως βασικά στοιχεία για να εξασφαλιστεί η αυθεντική
συµµετοχή στην οικογενειακή ζωή (Neale, 2002). Τα παιδιά σε όλες τις µελέτες
επικεντρώθηκαν στην έλλειψη συζήτησης σχετικά µε τις αλλαγές που εµφανίζονται εξαιτίας
του χωρισµού και του διαζυγίου (Butler, et al. 2002· Friedly, 2009· Sviggum, 2000, όπως
αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Στην περίπτωση όπου τα παιδιά είχαν προσφέρει
αυθεντική συµµετοχή, εξέφρασαν την εµπειρία της αλλαγής της οικογένειας ως θετική, όσο
ήταν σε θέση να διατηρήσουν θετικές σχέσεις και µε τους δύο γονείς και ως αρνητική, όταν
υπήρχαν εµπόδια στην επαφή µε τον ένα γονέα (Highet & Jamieson, 2007· Maundeni, 2002,
όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Σε ό,τι αφορά τον συγχρονισµό (νωρίτερα
και όχι αργότερα, συνεχή ανατροφοδότηση και ενηµέρωση), τα παιδιά συζήτησαν την
επιθυµία τους να είναι µέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της επεξεργασίας
προηγούµενων σταδίων της διαδικασίας του διαζυγίου, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων
όπου οι γονείς αποφάσισαν να χωρίσουν (Bagshaw, 2007, όπως αναφέρεται στο Birnbaum &
Saini, 2012). Τα παιδιά ανέφεραν, επίσης, ότι οι περισσότεροι γονείς δεν τους είχαν δώσει
µια εξήγηση για το διαζύγιο (Birnbaum et al., 2011· Cashmore & Parkinson, 2008, όπως
αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Κάποια παιδιά, όταν έµαθαν για το επικείµενο
διαζύγιο, ένιωσαν ότι ήταν µια δύσκολη εµπειρία και δεν ήθελαν κανείς άλλος να τη γνωρίσει
(Campbell, 2008· Hogan et al., 2003), ενώ για άλλα η αποκάλυψη αποτέλεσε µια αξέχαστη
εµπειρία, µε τους συµµετέχοντες / παιδιά να είναι σε θέση να κάνουν ακριβείς αφηγήσεις και
να θέλουν να µοιραστούν τα συναισθήµατά τους (Birnbaum et al., 2011, όπως αναφέρεται
στο Birnbaum&Saini, 2012). Η αντίδραση των παιδιών σε αυτή την εµπειρία επηρέασε τις
αντιλήψεις τους για τα αποτελέσµατα µετά το διαζύγιο (θετικά, αρνητικά ή µικτά) (Hogan, et
al., 2003, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012). Τα παιδιά δήλωσαν ότι
επιθυµούσαν οι γονείς τους να ήταν πιο ενωµένοι, πιο ώριµοι και ευαίσθητοι στις ανάγκες
τους µετά την κοινοποίηση του διαζυγίου. Σε ό,τι αφορά το «µοίρασµα» της εµπειρίας του
διαζυγίου οι Neale και Smart (1998, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini, 2012), σε
αντίθεση µε τον Graham και τους συνεργάτες του (2009), διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν
αισθάνθηκαν ότι επωφελήθηκαν από τη συνοµιλία µε επαγγελµατίες και θεώρησαν ότι τα
οικογενειακά ζητήµατα είναι προτιµότερο να παραµένουν φυλαγµένα µέσα στην οικογένεια.
Οµοίως οι Parkinson, Cashmore και Single (2007, όπως αναφέρεται στο Birnbaum & Saini,
2012) διαπίστωσαν, ότι τα περισσότερα παιδιά ανέφεραν πως θα ήταν καλύτερο οι δυο γονείς
να µιλούν περισσότερο και πιο αποτελεσµατικό για θέµατα επαφής και διαµονής. Γενικά ένα
κοινό θέµα που εξέφρασαν τα παιδιά σε αυτές τις µελέτες, ήταν η επιθυµία τους να έχουν µια
«φωνή» και συµβολή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχετικά µε την γονεϊκή µέριµνα πρό
και µετά διαζυγίου. Αντ' αυτού τα ευρήµατα απέδειξαν ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Οι
συζητήσεις και οι µελέτες σχετικά µε τη «φωνή» του παιδιού στις διαφωνίες για την
κηδεµονία ήρθαν σε αντίθεση µεταξύ τους. Οι αντικρουόµενες µεταφορές για τις «φωνές»
του παιδιού περιλαµβάνουν: την προστασία του παιδιού από την γονεϊκή σύγκρουση και το
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δικαίωµα του παιδιού να συµµετέχει στις γονεϊκές διαφορές και να παίρνει θέση, τα παιδιά να
γίνονται δέκτες των αποφάσεων και τα παιδιάνα πρέπει να είναι συν-κατασκευαστές των
αποφάσεων εκφράζοντας τις προτιµήσεις τους, τα παιδιά να έχουν αδυναµία προσαρµογής
στη διαδικασία του χωρισµού και να είναι ανθεκτικά να προσαρµόζονται στις νέες δυναµικές
της οικογένειας, να έχουν ανάγκη από µια σταθερή βάση / σπίτι και να χρειάζονται σχέσεις
και µε τους δυο γονείς τους. Υπάρχει, επίσης, ένα µίγµα απόψεων σχετικά µε το πώς οι
απόψεις των παιδιών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όταν υπάρχει βία στο σπίτι. Μια άλλη
µεγάλη αντίφαση βρέθηκε σχετικά µε τις απόψεις των παιδιών για τις δικαστικές
συνεντεύξεις. Ωστόσο τα αποτελέσµατα δείχνουν, ότι αυτές οι αντιφάσεις ήταν πιο σχετικές
µε το εάν ή όχι τα παιδιά έβλεπαν τη συνοµιλία µε ένα δικαστή για την επιµέλεια τους να
είναι προς όφελος τους ή όχι και µε το αν και κατά πόσο ήταν ενηµερωµένα για την
δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να έχουν την επιθυµία να παρέχουν απόψεις για τις
προτιµήσεις τους κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου (Douglas et al., 2006, όπως αναφέρεται
στο Birnbaum & Saini, 2012).
Ο Neale (2002) επίσης, παρουσίασε και διερεύνησε τις προοπτικές των παιδιών για το
θέµα της συµµετοχής τους σε οικογενειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων µετά το διαζύγιο.
Η έρευνα βασίστηκε σε αφηγηµατικές σε βάθος συνεντεύξεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
σε ένα δείγµα 117 παιδιών διαζευγµένων οικογενειών. Οι στόχοι της έρευνας ήταν να
διερευνηθεί η εµπειρία των παιδιών, παρά να εκτιµηθεί η µακροπρόθεσµη προσαρµογή τους,
δηλαδή στόχος ήταν να διερευνηθεί τι ήταν σηµαντικό για τα παιδιά µέσα στην οικογένειά
τους. Δεύτερον, ο τρόπος µε τον οποίο οι υπηρεσίες των νέων µέσα στις οικογένειές τους
συνέβαλαν και επηρέαζαν την οικογενειακή ζωή. Τρίτον, να διερευνηθεί η οπτική γωνία των
παιδιών, τι σηµαίνουν οι επιθυµίες τους και τα συναισθήµατα τους. Από τις απαντήσεις των
παιδιών βρέθηκε, ότι απαραίτητο συστατικό της οικογενειακής ζωής αποτελεί ο αµοιβαίος
σεβασµός των µελών. Σε αυτό τα παιδιά περιλαµβάνουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη, την
ηθική του σεβασµού, τη γονεϊκή στήριξη και την ευγένεια µεταξύ των γονέων. Τα παιδιά
βεβαίως αναγνωρίζουν, ότι σε περιπτώσεις διαζυγίου κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, αλλά
εκφράζουν την επιθυµία οι γονείς τους να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις τους µε τρόπο που
δεν τα εµπλέκουν. Τα παιδιά συµπεριλαµβάνουν ως µέρος των υποστηρικτικών δικτύων και
τους νέους συντρόφους των γονέων τους(Smart et al., 2001). Παρόµοια ευρήµατα έχουν
αναφερθεί και σε άλλες µελέτες της οικογένειας (Brannen et al., 2000· Katz, 1999· Morrow,
1998, 1999). Η πλειοψηφία των παιδιών στο δείγµα της συγκεκριµένης µελέτης εξέφρασε
ικανοποίηση από την ποιότητα της σχέσης µεταξύ των µελών της οικογένειας;, µε κυρίαρχα
χαρακτηριστικά την ανοιχτή επικοινωνία και την κοινή κατανόηση. Μια µειοψηφία, ωστόσο,
δεν εξέφρασε τέτοιες σχέσεις µε τον έναν ή και µε τους δυο γονείς, καθώς δήλωσε ότι
αισθανόταν περιθωριοποιηµένη ή ότι ενεπλάκησαν σε καταστάσεις που στρέφονταν εναντίων
του άλλου γονέα. Επιπλέον, µέσω των απαντήσεων των παιδιών για την οικογενειακή ζωή
και ειδικότερα για το γονεϊκό τρόπο («αυταρχικό», «ανεκτικό», «απών» και «δηµοκρατικό»)
πολλά από τα παιδιά παρουσίασαν τις οικογένειες τους ως «περιοχή» καταπίεσης. Στην
παρούσα έρευνα σηµειώθηκε µια ιδεολογική στροφή προς ένα πιο δηµοκρατικό τρόπο, που
αντικαθιστά παλιές συντηρητικές αντιλήψεις (π.χ. σεβασµός στους µεγαλύτερους, κ.ά.). Σε
ότι αφορά την συµµετοχή, τέθηκε το ερώτηµα αν τα παιδιά φιλοδοξούσαν να συµµετάσχουν
στη διαδικασία λήψης κοινών αποφάσεων ή αν ήθελαν να κάνουν αυτόνοµες επιλογές. Από
τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε, ότι η επιλογή τους εξαρτάται κυρίως από τη φύση της
απόφασης (Morrow, 1999). Τα µεγαλύτερα παιδιά του δείγµατος ήθελαν περισσότερη
αυτονοµία σε θέµατα σχετικά µε την προσωπική τους ζωή (προσωπική εµφάνιση, κοινωνικές
δραστηριότητες), ενώ και τα µικρότερα παιδιά επιθυµούσαν σε κάποιο βαθµό αυτονοµία. Σε
ότι αφορά την επικοινωνία µε τους γονείς και τον τόπο κατοικίας των παιδιών, η αυτοδιάθεση
θεωρήθηκε πιο προβληµατική και οι απαντήσεις τους αντανακλούσαν την πολυπλοκότητα
του θέµατος. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών του δείγµατος διαπραγµατεύτηκε αυτά τα
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θέµατα µε δηµοκρατικούς τρόπους και πρακτικές. Για τα µικρότερα παιδιά αυτό ανατέθηκε
σε έναν ή και στους δυο γονείς, µε την πεποίθηση ότι αυτοί γνωρίζουν τα συναισθήµατα των
παιδιών τους και ενεργούν µε τον καλύτερο τρόπο για τα συµφέροντά τους. Ωστόσο οι
Boyden και Ennew (1997) αυτό το ονόµασαν «αδυναµία», σε αντιδιαστολή µε µια αίσθηση
ισχυρής συµµετοχής, στην οποία κυρίαρχα στοιχεία θα είναι οι ευέλικτες ρυθµίσεις και η
ανοιχτή επαναδιαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες της οικογένειας και
του παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα παιδιά του δείγµατος είχαν βιώσει σχέσεις
καταπίεσης ή αµέλειας στις οικογένειές τους. Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή υποστήριξη και
την υποστήριξη εκτός οικογένειας, η µελέτη επιδίωξε να µελετήσει τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες τα παιδιά ζητούσαν βοήθεια από την οικογένεια τους και κάτω από ποιές εκτός
οικογένειας. Οι φίλοι φάνηκε να προσφέρουν µια µη επικριτική - ισότιµη υποστήριξη και
ευκαιρία για µια αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών. Για ορισµένα παιδιά αυτό ήταν σηµαντικό,
γιατί ένιωθαν να διαθέτουν κάποιου είδους ανθεκτικότητα και ότι µπορούσαν να
διαχειριστούν µόνα τους τα προβλήµατά τους και τον εαυτό τους. Σε ό,τι αφορά τη
συµµετοχή σε θεραπευτικές ή νοµικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, βρέθηκε ότι
περίπου το 20% των παιδιών της µελέτης είχαν άµεση εµπειρία µε δικηγόρους και
θεραπευτικές υπηρεσίες και από τη διαδικασία. Μέσα από αυτή την µελέτη, αν και
αναδείχθηκαν αντίθετες απόψεις για το τι είναι το «καλό» και το «κακό» τους, δόθηκε
έµφαση στην συµµετοχή και στη φωνή του παιδιού, η οποία απελευθερώνεται από την
καταπειστική φωνή του ενήλικα και αποκαθιστά την ισορροπία µεταξύ των δυνάµεων. Αυτό
ίσως και να αντανακλά το ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον και τα τεχνητά και
ψευδή διλήµµατα που δηµιουργούνται, όπως η διάκριση µεταξύ συµµετοχής και
ατοµικότητας. Στις µέρες µας η συµµετοχή ταυτίζεται µε ένα νοµικό ή πολιτικό µοντέλο
πολίτη, µε βάση την εξατοµικευµένη ηθική της αυτονοµίας, της προσωπικής ελευθερίας και
της αυτοδιάθεσης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα παιδιά·οι ενήλικες υπερασπίζονται και ορίζουν
το «σωστό» των παιδιών τους, παρότι οι ανάγκες και τα συµφέροντα των παιδιών είναι
ποικίλα, µεταβάλλονται και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (Neale, 2002).
Στην σηµερινή εποχή, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην επιρροή του διαζυγίου
πάνω στα παιδιά και τους εφήβους, λίγη προσοχή έχει δοθεί στον τρόπο που οι έφηβοι
διαχειρίζονται τις αρνητικές πλευρές των σχέσεων µε τους γονείς τους. Για το σκοπό αυτό
διεξήχθη µια εθνογραφικού τύπου έρευνα (Menning, 2008), χρησιµοποιώντας σε βάθος
συνεντεύξεις, σε πενήντα εφήβους από διαζευγµένες ή σε διάσταση οικογένειες, για θέµατα
που σχετίζονται µε τις εφηβικές πρακτικές για το χειρισµό θεµάτων τα οποία προκύπτουν
µετά το διαζύγιο. Τα ευρήµατα υπέδειξαν, ότι οι έφηβοι χρησιµοποιούν µία ποικιλία
στρατηγικών για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους γονείς τους, οι οποίες εξαρτώνται από το
σχήµα και τη δοµή των νοικοκυριών. Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι
έφηβοι και οι πρακτικές τους µετά το διαζύγιο επηρεάζονται από τις οικογενειακές δοµές, οι
οποίες µπορεί να µετατρέψουν την επεξεργασία των πληροφοριών ελέγχου και άλλες µορφές
εξατοµίκευσης, ανάλογα µε το πώς είναι προσαρµοσµένες οι πρακτικές και σύµφωνα µε τη
διαθεσιµότητα των δύο νοικοκυριών. Οι έφηβοι φάνηκε να χρησιµοποιούν διάφορες
στρατηγικές για τη διαχείριση των αρνητικών πτυχών των σχέσεων µε τους γονείς που δεν
µένουν µαζί τους, όπως είναι η αποχή από την αφήγηση – το παιδί να λέει το ελάχιστο, ο
«γραφειοκρατικός χειρισµός των κανόνων» – δηλαδή ο έλεγχος της επίσκεψης και η αλλαγή
κατοικίας από αυτή που έχει συµφωνηθεί. Οι συνέπειες όλων αυτών των πρακτικών υπήρχε
το ενδεχόµενο να οδηγήσουν τόσο σε αλλαγές στη δυναµική της οικογένειας (π.χ. ο έφηβος
να λειτουργεί ως γονέας), όσο και σε αλλαγές στη δοµή της οικογένειας (π.χ. αν τα
νοικοκυριά θα έχουν ανήλικους). Αυτή η συµπεριφορά των εφήβων, δηλαδή η απόκτηση
ισχυρού λόγου στην οικογενειακή ζωή, δεν θα πρέπει να θεωρείται προβληµατική, καθώς
κάτι τέτοιο µπορεί να συµβάλλει στη δική τους κοινωνική ανάπτυξη µετά το διαζύγιο και να
αποτελέσει µέσο έκφρασης των έντονων συναισθηµάτων τους, σε ότι αφορά την επαφή µε
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τον γονέα που αποτελεί πηγή πόνου και θυµού (Kelly & Johnston, 2001· Smith, Taylor &
Tapp, 2003). Οι έφηβοι µπορεί να υιοθετούν πρακτικές που να ορίζουν τις επαφές µε τους
γονείς τους και να ελαχιστοποιούν την επισκεψιµότητα τους, κάτι το οποίο είναι αµφίβολο αν
είναι προβληµατικό.
Οι Dunn και Deater-Deckard (2001) έδειξαν, ότι µερικά παιδιά που µετακινούνται
ανάµεσα σε δύο νοικοκυριά θέλουν να έχουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την
επίσκεψη και ότι επιλέγουν να επικοινωνούν σπάνια µε τον γονέα που δεν ζουν µαζί του
(συνήθως τον πατέρα). Η παρούσα µελέτη δείχνει, ότι διαρθρωτικοί µηχανισµοί µπορεί να
βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων που επιθυµούν και ότι
τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά αντίθετα ερµηνεύουν ενεργά τους γονείς τους, τις
συµπεριφορές που χρησιµοποιούν, τις αποφάσεις τους προκειµένου να διαχειριστούν τις
σχέσεις τους µαζί τους. Οι έφηβοι ερµηνεύουν τις πληροφορίες σχετικά µε τους γονείς τους
και προσπαθούν να τις διαχειριστούν είτε αποφεύγοντας ερωτήσεις, είτε υιοθετώντας
µηχανικές «εικόνες» του εαυτού, είτε λειτουργώντας σαν «ανιχνευτές» των γονεϊκών
συµπεριφορών, είτε υιοθετώντας µια στάση ελιγµών µεταξύ των νοικοκυριών, είτε
διακόπτοντας την σχέση τους µε τον γονέα στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να
εξασφαλίσουν τη δική τους προσωπικότητα και το κύρος τους. Αυτό δεν είναι µόνο συνεπές
µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία της εξατοµίκευσης, αλλά τονίζει, επίσης, τη σηµασία του
οικογενειακού πλαισίου στη διαδικασία ανάπτυξης (Menning, 2008).
Οι Giddens και Beck-Gernsheim (όπως αναφέρεται στο Hughes, 2005), όπως έχει
αναφερθεί, υποστηρίζουν ότι έχει υπάρξει µια µετατόπιση από σταθερούς σχηµατισµούς της
οικογένειας και των σχέσεων σε εγγενώς εύθραυστους και προσωρινούς. Και οι δύο
προτείνουν ότι οι στενές σχέσειςστηνύστερη νεωτερικότητα έχουν χαρακτηριστεί από
αναστοχασµό και έκτακτη ανάγκη. Με βάση αυτούς τους ισχυρισµούς σχεδιάστηκε µια
έρευνα (Hughes, 2005), που σκοπό είχε να µελετήσει τιςαντιλήψεις για τις σχέσειςκαιτιςαξίες
στην οικογένεια ατόµων (γενιά X), των οποίων οι γονείς ήταν διαζευγµένοικαιοι οποίοιστη
συνέχειαµεγάλωσανµε ένα µόνογονέαήσε διευρυµένη οικογένεια. Ειδικότεραη έρευνα
ασχολήθηκε µετην πεποίθηση, ότι οι άνθρωποι οδεύουνσεµια εποχή στην οποία «η
εξοµάλυνση της αστάθειας» θα αποτελέσει κεντρικό παράγοντας στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα
ενήλικα παιδιά του διαζυγίου από την γενιά X επιλέχθηκαν, γιατί µεγάλωσαν σε µια εποχή
όπου η πίεση του να µείνει κάποιος παντρεµένος είχε σχεδόν εξαφανιστεί και δεν ζούσαν
µέσα σε παραδοσιακά οικογενειακά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό προβλήθηκε ο ισχυρισµός
του Giddens (1992) για την «καθαρή σχέση», στην οποία η αµοιβαία ευχαρίστηση είναι
υψίστης σηµασίας. Πιο συγκεκριµένα, από την έρευνα µόνο το 10% των συµµετεχόντων
ζούσε σε πυρηνικές οικογένειες. Επίσης ο καθορισµός της ταυτότητας συνετελέσθη από την
αίσθηση, ότι ο εαυτός βρίσκεται σε µια διαδικασία συνεχούς αλλαγής και ανάπτυξης. Η
προσωπική ανάπτυξη θεωρήθηκε ότι είναι παραγόµενη από το σχηµατισµό και τη λήξη των
ερωτικών σχέσεων και µε βάση αυτό οι απολήξεις της σχέσης αντιµετωπίζονται ως
παραγωγικές. Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν µια έντονη αποστροφή για την πυρηνική
οικογένεια, ως θεσµό, θεωρώντας την ως εσφαλµένη και περιορισµένων δυνατοτήτων, καθώς
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των µελών και ειδικότερα των παιδιών. Αυτοί
µάλιστα πρότειναν ότι οι οικογένειες στο µέλλον θα πρέπει να καθορίζονται λιγότερο από τη
βιολογία και τις επίσηµες δοµές και περισσότερο από την ποιότητα των σχέσεων µεταξύ των
ατόµων, τα οποία θεωρούν ότι αποτελούν οικογένεια έστω και προσωρινή. Όλες αυτές οι
απόψεις φαίνεται ότι υπήρξαν ως αποτέλεσµα των δηµογραφικών αλλαγών και των απόψεων
των ατόµων για την οικειότητα. Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών είχαν προαναγγελθεί από
τους συµµετέχοντες τόσο ως προς τους τρόπους που ζουν οι άνθρωποι σήµερα, όσο και ως
προς τους τρόπους που προβλέπουν ότι θα ζήσουν στο µέλλον, οι οποίοι είναι σε µεγάλο
βαθµό έξω από το πυρηνική οικογένεια και µέσα σε σχετικά χαλαρούς σχηµατισµούς.
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Μετά από ένα διαζύγιο και την σύναψη ενός νέου γάµου, τα παιδιά φαίνεται να
παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαφορές στην κατανόηση τους. Σε έρευνα (Mazur, 1993) στην
οποία συµµετείχαν 119 παιδιά νηπιαγωγείου (δυο και τεσσάρων ετών), τα οποία δεν ζούσαν
µε κανέναν από τους βιολογικούς γονείς ή τα οποία ζούσαν µε την βιολογική τους µητέρα,
ερωτήθηκαν µε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις για την κατανόηση και τις
αξιολογικές τους στάσεις απέναντι στο γάµο, το διαζύγιο, τη σύναψη ενός δεύτερου γάµου
και τις νέες οικογένειες που προκύπτουν από τους δεύτερους γάµους. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν σαφείς αναπτυξιακές διαφορές στην κατανόηση των παιδιών για αυτά τα θέµατα και
τις απόψεις τους για το γάµο, το διαζύγιο και τις «νέες» οικογένειες. Ωστόσο δεν
διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ της κατανόησης των παιδιών διαζευγµένων γονέων και µη
διαζευγµένων ή µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Παρά το γεγονός ότι αναµενόταν µεγαλύτερη
πιθανότητα τα παιδιά διαζευγµένων γονέων, σε σχέση µε τα παιδιά µη διαζευγµένων, να
πιστεύουν ότι θα χωρίσουν και τα ίδια στο µέλλον, δεν σηµειώθηκε καµιά διαφορά στην
στάση τους. Τα εν λόγω αποτελέσµατα υπήρξαν ιδιαίτερα εποικοδοµητικά στην απόκτηση
κοινωνικής γνώσης.
Οι περισσότερες έρευνες (όπως αναφέρεται στο Lotter, 2010), µέχρι σήµερα, για τα
παιδιά του διαζυγίου, έχoυν επικεντρωθεί σε µικρά λευκά παιδιά και εφήβους και σε µεγάλο
βαθµό ασχολούνται µε εκείνα που βιώνουν το γονεϊκό διαζύγιο ως µια εµπειρία ιδιαίτερα
δύσκολη και µε προβλήµατα στην προσαρµογή και στη συµπεριφορά. Η έρευνα που θα
παρουσιαστεί (Lotter, 2010), χρησιµοποιεί την αφηγηµατική προσέγγιση για να αναδειχθεί το
βίωµα πέντε µαύρων γυναικών της Νότιας Αφρικής, ηλικίας µεταξύ δεκαοχτώ και είκοσι
πέντε ετών, οι οποίες ως παιδιά είχαν βιώσει γονεϊκό διαζύγιο. Στο πλαίσιο αυτό, µε
επίκεντρο την ιστορία ζωής, η αφηγηµατική προσέγγιση επιτρέπει στον αφηγητή να
µετατοπίζεται στο παρελθόν και το παρόν και να παρουσιάζει το µέλλον. Για τη διεξαγωγή
της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δύο αφηγηµατικές αλληλουχίες ηµι-δοµηµένων
συνεντεύξεων, οι οποίες περιελάµβαναν έξι βασικά θέµατα: βασικά γεγονότα, σηµαντικούς
ανθρώπους, προβλήµατα, προσωπικά νοήµατα-διδάγµατα ζωής, το κεντρικό θέµα και το
µελλοντικό «σενάριο». Τα έξι θέµατα που χρησιµοποιήθηκαν, χρησίµευσαν για να αναδειχθεί
το «ταξίδι» από τα «συντρίµµια» της αφήγησης στην αναδιάταξη.
Το πρώτο θέµα, τα «σηµαντικά γεγονότα», αποτελεί το µεγαλύτερος µέρος της
αφήγησης, κατά την οποία οι νεαρές γυναίκες είπαν λεπτοµερείς ιστορίες για το διαζύγιο των
γονέων τους. Πιο συγκεκριµένα,ενώ οι περισσότερες από τις συµµετέχουσες θεώρησαν ότι
εξακολουθούσαν να αγωνίζονται µε αυτό το κεφάλαιο της ζωής τους, τόνισαν ότι παρ 'όλη τη
στενοχώρια και τη σύγχυση που είχαν υποστεί, ήταν αποφασισµένες να προχωρήσουν τη ζωή
τους. Επιπλέον, ενώ πολλές µίλησαν για τα αρνητικά γεγονότα που είχαν συνοδεύσει το
διαζύγιο, οι περισσότερες αξιολογούσαν ότι συνολικά ήταν µια θετική εµπειρία. Εποµένως
γίνεται φανερό, πως αντί να υιοθετήσουν µια παθητική παραίτηση, υιοθέτησαν µια νέα
αφήγηση, που αντικρουόταν µε την γονεϊκή τραυµατική θεώρηση του διαζυγίου. Σε ότι
αφορά τους «Σηµαντικούς Άλλους», οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στα πρόσωπα που είχαν
σηµαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους και στην αφήγηση τους. Όλοι οι συµµετέχοντες
αφηγήθηκαν ιστορίες σχετικά µε το ρόλο που η άµεση και η ευρύτερη οικογένεια τους
διαδραµάτισε στο διαζύγιο, τόσο µε υποστηρικτικό όσο και µε αρνητικό τρόπο. Αξίζει να
σηµειωθεί, πως σε αρκετές περιπτώσεις οι πατέρες θεωρήθηκε, ότι είχαν σηµαντικό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη των δοµών και των ιστοριών του διαζυγίου, καθώς και οι εντάσεις
µεταξύ των εκτεταµένων οικογενειών. Εκτός από την οικογένεια, φάνηκε ότι και οι φίλοι
παίζουν σηµαντικό ρόλο, καθώς και η παρουσία µιας άλλης γυναίκας (αδερφής ή φίλης), από
την οποία συνήθως λαµβάνουν υποστήριξη. Όλοι σχεδόν οι συµµετέχοντες ανέφεραν, ότι
αυτή την εµπειρία τους δεν είχαν τη δυνατότητα να την µοιραστούν µε τους γονείς τους,
καθώς αυτοί ασχολούνταν µε τη δική τους «τραγωδία». Επίσης, όλοι οι συµµετέχοντες ήρθαν
σε επαφή µε έναν ψυχολόγο ή σύµβουλο κατά τη διάρκεια ή και µετά το διαζύγιο, ο οποίος
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λειτουργούσε ως «πρότυπο» και τους βοήθησε να δηµιουργήσουν µια άλλη εναλλακτική
αφήγηση. Όταν τους ζητήθηκε να σκεφτούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο, είτε πραγµατικό είτε
φανταστικό, µόνο µία από τις τέσσερις γυναίκες επέλεξε ένα αρσενικό φανταστικό
χαρακτήρα, ο οποίος χρησιµοποιούσε υπερφυσικές δυνάµεις για να ξεπεραστούν πολλές
προκλήσεις, ενώ παρουσίασε και τον εαυτό της µε υπερφυσικές δυνάµεις. Τα «προβλήµατα»
αφορούσαν ζητήµατα και συγκρούσεις που αντιµετώπιζαν στη ζωή τους και ιδιαίτερα στην
προσωπική τους ζωή. Για τις περισσότερες τα εµπόδια και οι δυσκολίες ήταν συνέπεια του
γονεϊκού διαζυγίου και των σχέσεων µε τους γονείς τους. Πολλές από τις συµµετέχουσες
διακατέχονταν από συναισθήµατα προδοσίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πατέρες τους
αντικατέστησαν τις µητέρες τους µε άλλες γυναίκες, µε αποτέλεσµα αυτό να τους
δηµιουργήσει συναισθήµατα απογοήτευσης και καχυποψίας σε ότι αφορά τις δικές τους
σχέσεις. Κάποιες από αυτές εκδήλωσαν έντονη ψυχική σύγχυση όταν οι γονείς τους τους
ζήτησαν να επιλέξουν γονέα και τόπο κατοικίας, καθώς και όταν άκουσαν απαξιωτικές
ιστορίες.
Τα «προσωπικά νοήµατα - διδάγµατα της ζωής» περιλαµβάνουν τις πεποιθήσεις για
τον γάµο και την οικογενειακή ζωή. Τα προσωπικά νοήµατα και τα µαθήµατα ζωής για τις
συµµετέχουσες, αποτελούνταν κυρίως από αντικρουόµενες ιστορίες σχετικά µε το νόηµα του
γάµου, της ζωής και της αγάπης και την αλλαγή πεποιθήσεων σχετικά µε αυτά. Η πλειοψηφία
υπερασπίστηκε την κοινωνικό-οικονοµική ανεξαρτησία της γυναίκας στο γάµο και την
αναγκαιότητα της γυναικείας εκπαίδευσης προ-γάµου. Πολλές από τις νεαρές γυναίκες
εξακολουθούσαν να κατέχουν τις βασικές αξίες της παραδοσιακής πολιτιστικής ανατροφής
τους, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα όπως πριν από το διαζύγιο. Κάποιες από αυτές υποστήριξαν,
ότι επιθυµούσαν να παντρευτούν και δεν είχαν χάσει την πίστη στο γάµο και ότι µέσα από
την εµπειρία του γονεϊκού διαζυγίου έµαθαν πολλά για την αγάπη, ενώ κάποιες άλλες έδωσαν
µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση µιλώντας για την αβεβαιότητα της αγάπης. Το κεντρικό θέµα,
όµως, των αφηγήσεων τους αφορούσε τη θεώρηση, ότι µέσω του γονεϊκού διαζυγίου
διδάχθηκαν ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά και ότι κάθε άνθρωπος µπορεί να ξεκινήσει
από την αρχή.
Το «κεντρικό θέµα της ζωής» αφορούσε την ανάδειξη του κεντρικού θέµατος της
ζωής τους µέσα από την συνολική αποτίµηση του γονεϊκού διαζυγίου. Αν και αυτές οι
αφηγήσεις ή τα είδη των αφηγήσεων διέφεραν, όλες οι νέες γυναίκες αγωνίζονταν να µην
χαρακτηρίζουν την εµπειρία του γονεϊκού διαζυγίου ως προσωπική - οικογενειακή
«τραγωδία». Ενώ υπήρχαν πολλά δραµατικά στοιχεία στις αφηγήσεις των γυναικών, οι
συµµετέχουσες προσπάθησαν να δώσουν µια θετική διάσταση στην εµπειρία και στην
ιστορία τους, χαρακτηρίζοντάς την ως εµπειρία µέσα από την οποία έµαθαν, γνώρισαν
καλύτερα τον εαυτό τους, τη ζωή και την οικογένειά τους, παρά την κυριαρχία της
κοινωνικής προκατάληψης και του στιγµατισµού.
Όσον αφορά το «µελλοντικό σενάριο», σε αυτό το θέµα υπάρχει η µετατόπιση από τις
ιστορίες του παρελθόντος και του παρόντος σε αυτές του µέλλοντος. Σε αυτές τις µελλοντικές
αφηγήσεις παρουσιάζεται ένας τόνος αποδοχής των γεγονότων του παρελθόντος και µια
διαπραγµάτευση µιας νέας ταυτότητας σε έναν καινούργιο κόσµο στο µέλλον. Κυρίαρχα
στοιχεία αυτών των αφηγήσεων υπήρξαν η ανάγκη για προσωπική ανεξαρτησία από την
οικογένεια και τον σύζυγο / σύντροφο, η ανάγκη για επανασύνδεση και συγχώρεση των
απόντων / αδιάφορων πατέρων τους και η ελπίδα ότι οι µητέρες τους θα έβρισκαν και πάλι
την αγάπη και έναν σύντροφο.
Εποµένως η µελέτη διαπίστωσε, ότι το διαζύγιο είναι µια εξαιρετικά πολύπλοκη
µετάβαση και διαδικασία επαναπροσδιορισµού, αλλά ίσως δεν αντιστοιχεί πλήρως στην
υπάρχουσα ιδέα και εικόνα που συνδέεται µε αυτό.Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν
αποµακρυνθεί από το σπίτι και ασχολήθηκαν µε τη δική τους ζωή, κατέστη σαφές ότι το
γονεϊκό διαζύγιο ήταν µια δύσκολη και πολύπλοκη εµπειρία γι’ αυτές, αλλά φάνηκε ότι αυτό
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µπορεί και παράγει τόσο αισιόδοξες, όσο και απαισιόδοξες ιστορίες για το γονεϊκό διαζύγιο
και τις συνέπειες του. Οι αφηγήσεις των συµµετεχόντων, αποτέλεσαν µέρος µιας
µεγαλύτερης κοινωνικής αφήγησης που θεωρεί το διαζύγιο ως τραύµα. Αρχικά οι
συµµετέχουσες παρήγαγαν αφηγήσεις στις οποίες κυριαρχούσε η ευτυχία και η αθωότητα.
Ωστόσο, αυτή η αίσθηση συνοχής διακόπηκε από την «τεµαχισµένη» αφήγηση που
συνόδευσε το γονεϊκό διαζύγιο, το οποίο έφερε µαζί του µια σειρά προκλήσεων σε ότι αφορά
τις αντιλήψεις του εαυτού και του κόσµου. Καθώς εξελισσόταν ο χρόνος της ιστορίας - της
αφήγησης, οι συµµετέχουσες κινούνταν µέσω µιας διαδικασίας της αφήγησης, µε την οποία
προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν ή να ανανεώσουν την αίσθηση του νοήµατος και του
σκοπού της ζωής, καθώς και την αίσθηση της ταυτότητας (Lotter, 2010).
Η εµπειρία και η έννοια του διαζυγίου των γονέων αποτελεί ένα σύνθετο ζήτηµα, το
οποίο ποικίλλει, καθώς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων και επιφέρει ποικίλες επιπτώσεις.
Το ζήτηµα αυτό µελετήθηκε στο πλαίσιο µιας φαινοµενολογικής έρευνας, σε παιδιά
διαζευγµένων γονέων της Νότιας Αφρικής, αναφορικά µε την εµπειρία και το νόηµα που
αποδίδεται στο γονεϊκό διαζύγιο (Ntombintombi, 2011). Το κεντρικό ερώτηµα της έρευνας
ήταν ποιες είναι οι εµπειρίες των ατόµων από διαζευγµένες οικογένειες και τι νόηµα
αποδίδουν σε αυτές τις εµπειρίες. Στόχοι, εποµένως, της έρευνας ήταν να µελετηθούν: οι
εµπειρίες των παιδιών από οικογένειες διαζευγµένων γονέων, η σηµασία που αποδίδουν στις
εµπειρίες τους και ο αντίκτυπός αυτών των εµπειριών στην ψυχολογική ευεξία τους. Τα
αποτελέσµατα πουπροέκυψαναπό αυτή τη µελέτηαναµφίβολαεπισήµαναν, ότιστην
πλειοψηφία τους οι εµπειρίες των παιδιώντου διαζυγίουήταναρνητικέςκαιείχεαρνητικές
επιπτώσειςστην ευηµερίατους(προσωπική, ψυχολογική, οικονοµικήκαικοινωνική). Η έννοια
που αποδόθηκεσε αυτές τις εµπειρίεςήτανως επί το πλείστοναρνητικήκαιυπήρξαν
λίγεςθετικές. Ένας µικρός αριθµός συµµετεχόντων υποστήριξε, ότι είχε ωφεληθείαπό την
αρνητικήκαιεπώδυνη διάσταση αυτής της εµπειρίας, καθώς, εξαιτίας αυτού του γεγονότος,
άλλαξαν τονπροσανατολισµό της σκέψης τους, έγιναν πιο συγκεντρωµένα καιπιο υπεύθυνα
άτοµα, άλλαξαν την προσωπικότητά τους και αναίρεσαν την κακή αντίληψη για τον εαυτού
τους. Με βάση ταευρήµατα, η παρούσα µελέτησχετικά µετην εµπειρίακαι την έννοια που
αποδίδεταιστο διαζύγιοτων γονέωνσυνεπάγεταιπόνο, κακοποίηση, δυσκολίες στην ανάπτυξη,
αίσθηµα απώλειας, απελπισίας, ευθύνης και στέρησης. Σε ό,τι αφορά τηνεπίδρασηαυτής
τηςεµπειρίαςστην ψυχολογικήευεξία των παιδιών, η µειωµένη ενδυνάµωση, η δυσκολία στην
ανάπτυξη, η κατάθλιψη, η απόρριψη, το τραύµακαι οι δυσκολίες στο αίσθηµα της
αυτοπραγµάτωσηςαναδείχθηκαν ωςκύρια θέµατα (Ntombintombi, 2011). Εποµένως, η
πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη συγκεκριµένη την έρευνα, βίωσαν αρνητικά την
εµπειρία του διαζυγίου και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει.
Σε πρόσφατη έρευνα, που διεξήχθη στο Goucher College στη Βαλτιµόρη, στο
Μέρυλαντ, οι ερευνητές (Cournoyer, Kemeny & Lipson, 2003) έθεσαν ερωτήµατα σχετικά µε
το οικογενειακό ιστορικό και τις πρόσφατες και / ή τις µελλοντικές ροµαντικές σχέσεις
φοιτητών που είχαν βιώσει ένα γονεϊκό διαζύγιο. Η έρευνα περιελάµβανε τις αφηγήσεις
τεσσάρων φοιτητών (τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, ηλικίας από δεκαεννέα έως εικοσιτριών
ετών) µε σκοπό να αποδοθούν οι προσωπικές τους εµπειρίες. Ο σχεδιασµός της έρευνας
βασίστηκε στην φαινοµενολογία και παρατηρήθηκαν σηµαντικά θέµατα και διακρίσεις στο
φαινόµενο του διαζυγίου. Δια µέσου της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας του άρθρου
προκύπτει, πως βιώνοντας ένα γονεϊκό διαζύγιο τα παιδιά βιώνουν έναν «θάνατο» για κάτι
που πίστευαν ότι θα διαρκέσει για πάντα και ως εκ τούτου είναι φυσικό µετά το διαζύγιο να
εµπιστεύονται λιγότερο το θεσµό του γάµου και να έχουν λιγότερη εµπιστοσύνη στις δικές
τους σχέσεις. Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία (Mahl, 2001), τα παιδιά φοβούνται να
εµπλακούν σε σχέσεις για δυο βασικούς λόγους: (1) φοβούνται ότι θα κάνουν τα ίδια λάθη µε
τους γονείς τους και (2) ανησυχούν για το αίσθηµα απόρριψης που θα προκύψει, αν ο
σύντροφός τους προδώσει. Σε πολλές περιπτώσεις διαζυγίου η πατρική φιγούρα αποσύρεται
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από τη ζωή του παιδιού ή γίνεται ανύπαρκτη. Αυτός ο αποχωρισµός και η απώλεια µιας
ουσιαστικής σχέσης µπορεί να οδηγήσει σε δυσπιστία και στο φόβο της εγκατάλειψης. Η
εµπειρία ενός διαζυγίου, συχνά αφήνει στα παιδιά και στους εφήβους ένα αίσθηµα αδυναµίας
πάνω στη ζωή τους και αυτό παίρνει τη µορφή της ανεξαρτησίας. Στην παρούσα έρευνα οι
βασικές ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν: α) τα παιδιά διαζευγµένων γονέων αισθάνονται ανάξιοι
για ευτυχία; β) διαθέτουν υγιή συναισθήµατα, δεξιότητες ρύθµισης, καθώς και δεξιότητες
επίλυσης προβληµάτων; γ) στερούνται µια υγιή αντίληψη του γάµου / σχέσεων; δ) έχουν µια
υπερβολική τάση να αποφεύγουν αντιπαραθέσεις; ε) τείνουν να συµµετέχουν περισσότερο σε
σεξουαλικές σχέσεις, προκειµένου να αποφευχθούν ή να αντισταθµιστούν οι οικείες σχέσεις;
Οι απαντήσεις των ερωτηµάτων αυτών ανέδειξαν την εµπειρία του διαζυγίου ως καταστροφή,
τραύµα και δυστυχία. Μετά την ανάλυση των αφηγήσεων αναδείχθηκαν ως γενικά θέµατα ο
φόβος και η προστασία. Ο φόβος είναι ένα βαθύ συναίσθηµα, που πηγάζει από µια ορατή
απειλή. Η προστασία είναι η συµπεριφορά που προέρχεται από το φόβο και εκδηλώνεται µε
πολλούς τρόπους προκειµένου να µειώσει το φόβο. Στο πλαίσιο ενός διαζυγίου, το παιδί ίσως
να αισθάνεται ότι χάνει όλα αυτά που θεωρούσε ως εκείνη τη στιγµή δεδοµένα και «ιερά».
Έτσι το παιδί βρίσκεται αντιµέτωπο µε το φόβο, ότι µπορεί και να χάσει την µέχρι τότε
µόνιµη σχέση µε τους γονείς του. Μελετώντας την σχέση του παιδιού µε τους γονείς του ως
ζευγάρι, αλλά και µε τον κάθε γονέα χωριστά, διαπιστώθηκε ότι, ανεξάρτητα την ένταση του
διαζυγίου, αυτό φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις ροµαντικές σχέσεις του παιδιού. Επίσης,
στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις, τα παιδιά φάνηκε να βίωσαν την οικονοµική
εγκατάλειψη του πατέρα, κάτι το οποίο έθιξε την εµπιστοσύνη τους προς τον πατρικό ρόλο,
ιδίως σε ότι αφορά το ρόλο του παρόχου. Το δεύτερο θέµα που προέκυψε στις συνεντεύξεις,
ήταν η συνεχής πάλη δύναµης και έλεγχου που αισθάνονταν οι συµµετέχοντες, καθώς
προσπαθούσαν να κερδίσουν πίσω τη δύναµη / τον έλεγχο που είχαν χάσει διαµέσου της
χρήση διαφόρων µηχανισµών άµυνας. Τα ευρήµατα έδειξαν, ότι τα παιδιά της µελέτης
υπέφεραν από θέµατα οικειότητας, θέµατα εµπιστοσύνης, καθώς και από γονεϊκά ζητήµατα.
Γενικότερα, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν, ότι τα παιδιά του διαζυγίου βιώνουν ένα
περίπλοκο ιστό προβληµάτων που περιλαµβάνει ˗˗ αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά ˗˗
προβλήµατα στην οικειότητα, µειωµένη εµπιστοσύνη, συνεχή πάλη δύναµης / ελέγχου και
κατάχρηση αµυντικών µηχανισµών. Όλα αυτά τα προβλήµατα φαίνεται να βρίσκουν τις ρίζες
τους, στην εµπειρία του γονεϊκού διαζυγίου (Cournoyer, Kemeny & Lipson, 2003).
Οι πολλαπλές µεταβάσεις (όπως είναι το διαζύγιο, ο δεύτερος γονεϊκός γάµος, κ.ά.)
συνήθως θεωρείται ότι θέτουν µια σειρά από κινδύνους για τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων
της χαµηλότερης αυτοεκτίµησης, της δυστυχίας, των χαµηλών εκπαιδευτικών επιτευγµάτων,
των προβληµάτων συµπεριφοράς και των προβληµάτων υγείας (Flowerdew & Neale, 2003).
Αυτή η άποψη τείνει να επικεντρώνεται µόνο στο διαζύγιο ως παράγοντα µετάβασης.
Ωστόσο µια τέτοια προσέγγιση είναι µεροληπτική, καθώς υποθέτει ότι το διαζύγιο είναι ο πιο
σηµαντικός παράγοντας επιρροής στην ζωή των ανθρώπων και δεν συµπεριλαµβάνει το
πλαίσιο και τις προκλήσεις (π.χ. ασθένεια, οικονοµική δυσκολία, ανεργία, κ.ά.) που βιώνουν
τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση. Η παρούσα µελέτη
επικεντρώνεται σε θέµατα όπως είναι η διαχείριση, ο ρυθµός, η συσσωρευτική φύση της
αλλαγής, η ποιότητα των σχέσεων και το διαζύγιο ως «καθηµερινή» πρόκληση. Σύµφωνα µε
την παρούσα έρευνα, οι προοπτικές των παιδιών (από την Αγγλία) σε σχέση µε τους νέους
συντρόφους των γονιών τους είναι θετικές. Ένας παράγοντας, που αναφέρεται από έναν
σηµαντικό αριθµό παιδιών, είναι ο οικονοµικός και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Σε ότι αφορά τις πολλαπλές µεταβάσεις που βιώνει ένα παιδί, µπορεί να υπάρξει ένας
συσσωρευτικός ή συνεργατικός χαρακτήρας δράσης. Δηλαδή, το συνδυασµένο αποτέλεσµά
τους είναι πιθανό να είναι µεγαλύτερο και πιο ισχυρό από ό,τι θα αναµενόταν να είναι η
«άθροιση» των επιµέρους πηγών αντιξοοτήτων. Η ύπαρξη πολλαπλών µεταβάσεων ασκεί
ισχυρότερη επίδραση, όταν ο ένας γονέας δεν είναι διαθέσιµος και όταν ο ρυθµός της
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διαχείρισης των αλλαγών είναι περιορισµένος. Ένας άλλος παράγοντας για την επίδραση των
µεταβάσεων είναι οι υποκειµενικές εµπειρίες από την αλλαγή (π.χ. οικονοµικές δυσκολίες)
και η ποιότητα των σχέσεων. Τα επίπεδα της σύγκρουσης µεταξύ των γονέων τόσο πριν, όσο
και µετά το διαζύγιο, αποτελούν µερικές από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τις ικανότητες
των παιδιών να αντιµετωπίσουν την αλλαγή. Σε αρκετά σηµεία των αφηγήσεων οι αλλαγές
που αντιµετωπίζουν οι νέοι δεν έχουν άµεση σχέση µε το διαζύγιο, αλλά µε άλλες προκλήσεις
που συνδέονται µε κατάχρηση αλκοόλ, ασθένεια, στίγµα στο σχολείο, οικονοµικά
προβλήµατα και θάνατο. Η κακή υγεία ή ο θάνατος ενός µέλους της οικογένειας, φίλου ή
δάσκαλου, προέκυψε ως µία από τις πιο δύσκολες εµπειρίες για τα παιδιά. Γίνεται εποµένως
αντιληπτό, ότι ένα άλλο σηµείο που συχνά παραµελείται όταν µελετώνται και αναλύονται οι
βιογραφίες των παιδιών και οι ιστορίες ζωής τους, είναι το γεγονός ότι πιθανόνέχουν βιώσει
την απώλεια, την αλλαγή και τη µετάβαση σε άλλες προσωπικές τους σχέσεις, ιδιαίτερα στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της φιλίας και οι προσωπικές τους αυτές εµπειρίες, είναι πιθανό
να επισκιάσουν την σηµασία των καταστάσεων που αφορούν άµεσα την οικογένειά τους και
τους γονείς τους. Στην παρούσα έρευνα οι µεταβάσεις και οι µετασχηµατισµοί, όπως είναι το
διαζύγιο, αντιµετωπίζονται ως «καθηµερινό πρόβληµα». Η αλλαγή και η µετάβαση είναι
χαρακτηριστικάόλων όσων βίωσαν στη ζωή τους αυτή την εµπειρία,δεν είναι εγγενώς καλή ή
κακή και χαρακτηρίζει όλα τα παιδιά και όχι µόνο αυτά των διαζευγµένων οικογενειών.
Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί η ύπαρξη µιας απλής ή αναγκαίας σχέσης ανάµεσα σε
αυτό που είναι πιο δύσκολο και σε αυτό που είναι πιο επιζήµιο, διότι αυτά θα υποβίβαζε το
βαθµό στον οποίο τα παιδιά συµβάλλουν µε τις δικές τους αναπτυξιακές πορείες στη
δηµιουργία των κοινωνικών ταυτοτήτων τους. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί, ότι η έρευνα
έχει δείξει, πως µια σύνδεση µπορεί µερικές φορές να γίνει µεταξύ δύσκολων εµπειριών και
µιας αυξηµένης αίσθησης της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της αυτογνωσίας. Οι
πολλαπλές µεταβάσεις χαρακτηρίζουν τη ζωή της πλειοψηφίας των παιδιών και των νέων
αυτής της µελέτης. Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις αυτές οι εµπειρίες συνδέονται άµεσα µε
το χωρισµό, το διαζύγιο και την εκ νέου σύναψη γάµου., Οι περισσότεροι νέοι εξελίχθηκαν
µέσω αυτών των µεταβάσεων και εξοικειώθηκαν µε αυτές τις αλλαγές µε την πάροδο του
χρόνου. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο ρυθµός της αλλαγής αναδείχθηκαν ως κρίσιµης σηµασίας
παράγοντες για τον τρόπο µε τον οποίο οι νέοι άνθρωποι αντιµετωπίζουν αυτές τις αλλαγές.
Ο ρυθµός των αλλαγών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όταν τα παιδιά αντιµετωπίζουν πολλαπλές
αλλαγές σε διάφορους τοµείς της ζωής τους (π.χ. σχολείο, σπίτι, φιλίες, προσωπικές σχέσεις
και ούτω καθεξής). Η επιρροή των πολλαπλών προκλήσεων εξαρτάται από την ποιότητα των
σχέσεων τους, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσο είναι σεβαστός ο βαθµός ελέγχου από
όλα τα µέλη της οικογένειας και κατά πόσο µπορεί να ασκηθεί πάνω στις αλλαγές. Αυτό που
µπορεί να βιωθεί ως παράγοντας άγχους στη ζωή ενός παιδιού, µπορεί να θεωρηθεί ως πόρος
στα µάτια ενός άλλου παιδιού. Η συµβολή των ατοµικών διαφορών των παιδιών είναι
σηµαντική, αν και δεν γίνεται ακόµη καλά κατανοητή. Το συµπέρασµα είναι, πως αποτελεί
πολύ περιορισµένη οπτική η πίστη ότι το µέλλον αυτών των παιδιών καθορίζεται από τη
συσσώρευση των εµπειριών και των διαδικασιών του παρελθόντος, καθώς και η άποψη ότι
πάνω απ’ όλα, είναι η εµπειρία του διαζυγίου των γονιών τους (Flowerdew & Neale, 2003).
Στο πλαίσιο µιας άλλης ποιοτικής µελέτης (Baker, 2005) συµµετείχαν τριάντα οκτώ
άτοµα, τα οποία ως παιδιά είχαν βιώσει την εµπειρία της γονεϊκής αποξένωσης µετά το
γονεϊκό διαζύγιο. Τα άτοµα αυτά συµµετείχαν σε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις, στις οποίες
αφηγούνταν την «ιστορία ζωής» τους. Το περιεχόµενο των συνεντεύξεων
αποµαγνητοφωνήθηκε και υποβλήθηκε σε ανάλυση περιεχοµένου για τη δηµιουργία θεµάτων
και µοτίβων, προκειµένου να εκτιµηθούν τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της γονεϊκής
αποξένωσης. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν επτά µεγάλες περιοχές σε ότι αφορά τις
επιπτώσεις: (1) χαµηλή αυτοεκτίµηση, (2) κατάθλιψη, (3) ναρκωτικά / κατάχρηση αλκοόλ,
(4) έλλειψη εµπιστοσύνης, (5) αλλοτρίωση από τα παιδιά, (6) διαζύγιο και (7) άλλα. Η
185

χαµηλή αυτοεκτίµηση (26 άτοµα από τα 38), δηλαδή η αρνητική εικόνα του εαυτού που
αντιµετώπιζαν οι συµµετέχοντες, φάνηκε να προέρχεται τουλάχιστον από τρεις πηγές: α) την
εσωτερίκευση του µίσους για το γονέα – στόχο. Οι συµµετέχοντες ανέφεραν πως θεωρούσαν
ότι όταν ήταν µε το µέρος; του «κακού» γονέα αξιολογούσαν ότι και τα ίδια είχαν µια
αρνητική πλευρά, σε συνδυασµό µε την αλλοτριωτική γονεϊκή απόρριψη προς το γονέα στόχο, η οποία βιώθηκε ως απόρριψη του εν λόγω τµήµατος του παιδιού. Συνήθως αυτή η
απόρριψη ξεκινούσε απ’ όταν το παιδί ήταν πολύ µικρό, έχοντας ως αποτέλεσµα τα αρνητικά
συναισθήµατα του παιδιού να ενσωµατώνονται στον πυρήνα της ταυτότητας του εαυτού του
και στο αίσθηµα της αυταξίας του. Πολλές φορές οι συµµετέχοντες δήλωσαν, ότι οι µητέρες
τους επανέφεραν παλιές µνήµες για τον γονέα – στόχο, προκειµένου να στηρίξουν την άποψη
ότι ο γονέας - στόχος δεν τα αγαπά. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο συγκρουόταν µε την γονεϊκή
«εικόνα» και το γονεϊκό πρότυπο, το παιδί αναλάµβανε την ευθύνη για το ότι ο γονέας στόχος δεν το αγαπά, µε αποτέλεσµα να υιοθετεί µια µη ρεαλιστική αρνητική αυτοεικόνα,
αλλά πολλές φορές και µίσος για τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς ανέπτυσσε ενοχή για το
γεγονός ότι βίωνε την προδοσία του γονέα - στόχου. Η πλειονότητα (70% των
συµµετεχόντων) επίσης ανέφερε, ότι έπασχε από σηµαντικά επεισόδια κατάθλιψης. Οι
συµµετέχοντες πίστευαν, ότι η κατάθλιψη είχε τις ρίζες της στα αρνητικά αισθήµατα που
έτρεφαν για τον γονέα - στόχο και από τον αποχωρισµό απ’ αυτόν τον γονέα. Ο αντίκτυπός
της απώλειας του γονέα - στόχου επιδεινώνεται, στην περίπτωση όπου δεν δίνεται η ευκαιρία
στα παιδιά να θρηνήσουν και να εκδηλώσουν τα συναισθήµατά τους (Kubler-Ross, 1997).
Περίπου το ένα τρίτο των συµµετεχόντων δήλωσε, ότι είχαν ή εξακολουθούσαν να έχουν
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας σοβαρά προβλήµατα µε ναρκωτικά και /ή αλκοόλ σε κάποιο
σηµείο της ζωής τους, προκειµένου να ξεφύγουν από τα συναισθήµατα πόνου, απώλειας,
χαµηλής αυτοεκτίµησης και σύγκρουσης που αισθάνονταν στην παιδική τους ηλικία ως
µέρος της αλλοτριωτικής συµπεριφοράς του γονέα. Τα παιδιά αυτά, είτε πιέζονταν να
συµφωνήσουν µε τον αλλοτριωτικό γονέα ότι ο γονέας - στόχος δεν είχε καµιά αξία, είτε
ένιωθαν σύγκρουση για την σχέση µε τον αλλοτριωτικό γονέα. Τα παιδιά, αντιµέτωπα µε
τέτοιου είδους συναισθήµατα, επιδίωξαν να κάνουν ανεξάρτητες σκέψεις, και µια απάντηση
σ’ αυτό ήταν να καταφύγουν στο αλκοόλ. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της εµπιστοσύνης
στον εαυτό τους και τους άλλους, παρουσιάστηκε ένα επαναλαµβανόµενο θέµα στις
συνεντεύξεις, µε δεκαέξι από τους συµµετέχοντες να µιλούν για τη δυσκολία τους να
εµπιστευτούν τον εαυτό τους και / ή τους άλλους ανθρώπους. Ανέφεραν, ειδικά οι γυναίκες,
ότι δεν εµπιστεύονταν, αφού δεν πίστευαν πως ένας άνθρωπος θα είναι σε θέση να τις
αγαπήσει, καθώς υπέθεταν ότι, αν ο πατέρας τους (η πρώτη µορφή αγάπης από τους άνδρες)
δεν τους αγάπησε αρκετά, πώς θα µπορούσε κάποιος άλλος άνθρωπος να τους νιώσει και να
τους θεωρήσει άξιους αγάπης και δέσµευσης. Οι ψυχαναλυτές αποκαλούν αυτό το µοτίβο
«επανάληψη του παρελθόντος», ενώ άλλοι το αποκαλούν αυτοπροφητεία. Με αυτό τον τρόπο
τα παιδιά υπέθεταν πως θα προλάβαιναν µια ακόµα οδύνη. Από την πλευρά του, ο γονέας που
αποξενώνει το παιδί από τον άλλο γονέα – στόχο συχνά βρίσκεται σε σχέση σύγκρουσης ή
απόµακρη σχέση µε το δικό του γονέα, µε αποτέλεσµα να συµπεραίνουµε, ότι η πράξη του
ίσως αποτελεί έναν καταναγκασµό να επαναλάβει το παρελθόν ή µια άλλη εκδοχή του ή
ακόµα ότι νιώθει µειωµένη εµπιστοσύνη στον εαυτό του και φοβάται να «µοιραστεί» την
αγάπη (Warshak, 2001). Επιπλέον, µια άλλη µορφή της επανάληψης παρατηρήθηκε στα ίδια
τα αποξενωµένα παιδιά µε τα δικά τους τέκνα. Οι µισοί συµµετέχοντες ήταν αποξενωµένοι
από το ένα παιδί τους. Αυτό συνέβαινε µε διαφορετικούς τρόπους, αλλά σε κάθε «σενάριο»
τα άτοµα φαινόταν να επαναλαµβάνουν την εµπειρία τους µε βάση τις αρχές της απώλειας,
της απόρριψης και το αίσθηµα αντιπάθειας προς τον έναν γονέα. Το «σενάριο» περιελάµβανε
συνήθως ένα ναρκισσιστικό γονέα, που αποξένωνε το παιδί από τον άλλον γονέα - στόχο. Τα
αποξενωµένα παιδιά, τα αγόρια, φάνηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις παντρεύτηκαν γυναίκες
που είχαν παρόµοια δοµή µε την προσωπικότητα της µητέρας τους, µε αποτέλεσµα συχνά να
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αποξενωθούν και τα ίδια από τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα και τα κορίτσια, τα οποία είχαν
αποξενωθεί σαν παιδιά από τον πατέρα τους,στη συνέχεια, όταν έγιναν µητέρες,
αποξενώθηκαν από τα δικά τους παιδιά ή εξαρτήθηκαν από αυτά. Και στις δύο περιπτώσεις
αυτές οι µητέρες ήταν γυναίκες µε ναρκισσιστική προσωπικότητα, οι οποίες καλλιεργούσαν
την εξάρτηση, συνήθως της κόρης, κάτι το οποίο συχνά επεκτεινόταν και στα εγγόνια. Τα
ευρήµατα έδειξαν, ότι η γονεϊκή αποξένωση σχετιζόταν µε πολλαπλά τραύµατα. Το
σηµαντικότερο θέµαπου αναδείχθηκε, ήταν ότι οι συµµετέχοντες όχι µόνο βίωναν την
απώλεια, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να θρηνήσουν ή να µοιραστούν τις
σκέψεις και τα συναισθήµατά τους. Ουσιαστικά µε αυτό το τρόπο ενθαρρύνονταν να
αρνηθούν ή να κρύψουν οτιδήποτε θετικό είχαν προς τον γονέα – στόχο, προκαλώντας
συνήθως κάποιο/α από τα παραπάνω αποτελέσµατα. Αυτή η συνειδητοποίηση από τους
συµµετέχοντες, αν και ήταν µια αρκετά επώδυνη διαδικασία, αποτέλεσε αρχή για να
διεκδικήσουν το «κοµµάτι» του εαυτού τους, το οποίο έχασαν µέσω της γονεϊκής
αποξένωσης και να αρχίσουν να το ξαναγαπάνε και να το αποδέχονται (Baker, 2005).
Σε µια βρετανική µελέτη (Nugent, 2006) εξετάστηκαν προσεκτικά οι εµπειρίες από
εκατόν τέσσερα παιδιά, ηλικίας από εφτά έως δεκαπέντε ετών, τα οποία είχαν βιώσει το
χωρισµό και το διαζύγιο των γονιών τους.Παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάποια χρήση των
τυποποιηµένων µέτρων, τα κύρια ευρήµατα προέρχονταν από λεπτοµερείς ηµι-δοµηµένες
συνεντεύξεις µε τα ίδια τα παιδιά.Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε, ότι τα παιδιά της
έρευναςθεωρούσαν τον εαυτό τους ως τις µόνες αξιόπιστες µαρτυρίες της εµπειρίας τους.
Παράλληλα η έρευνα, ανέδειξε το διαζύγιο ως µια διαδικασία, στην οποία τα παιδιά
δηµιουργούσαν νόηµα και διαµόρφωναν τις δικές τους εµπειρίες. Σηµαντικά ευρήµατα
περιελάµβαναν την κοινή εµπειρία της αίσθησης της κρίσης από τις αλλαγές που επέφερε το
διαζύγιο για πολλά παιδιά, κάποια ασυνέπεια στην κάλυψη των αναγκών τους για αξιόπιστες
πληροφορίες και µια µεταβλητή αίσθηση ότι υποστηρίζονται επαρκώς.Άλλα ενδιαφέροντα
θέµατα που ανέκυψαν ήταν η δυσκολία στην επικοινωνία µε τον πατέρα, η αξία της
υποστήριξης από φίλους και µια επιθυµία συµµετοχής χωρίς τη διαµεσολάβηση της νοµικής
διαδικασίας και αγωνίας.
5.5. Συµπεράσµατα
Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι το διαζύγιο έχει σηµαντικές επιπτώσεις τόσο για τους
ίδιους του γονείς, όσο και για τα παιδιά, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει πάντα ότι προκαλεί
ψυχοπαθολογία στους άµεσα εµπλεκόµενους. Κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για τους
ενήλικες, το διαζύγιο βιώνεται σαν ένα αγχογόνο γεγονός, που προκαλεί βραχυπρόθεσµες
αναπτυξιακές διαταραχές, συναισθηµατική κατάπτωση και προβλήµατα συµπεριφοράς. Όλα
τα παιδιά όµως, όπως παρουσιάζεται µέσα από τις «φωνές» τους, δεν αντιδρούν µε τον ίδιο
τρόπο απέναντι στο διαζύγιο των γονιών τους. Οι πρώτες αντιδράσεις όπως ο θυµός, ο φόβος,
η κατάπτωση, η ενοχή είναι συνήθως κοινές για όλα τα παιδιά. Το πώς, όµως, το κάθε παιδί
θα αντιδράσει τελικά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται
µε το φύλο του κάθε παιδιού, την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία, τους ενδοοικογενειακούς
παράγοντες στήριξης, το στάδιο ανάπτυξης, το οικονοµικό-µορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας, τη δυνατότητα συµµετοχής του στη διαδικασία, καθώς και τη γενικότερη
διαδικασία του διαζυγίου. Παρότι, τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να µπορούν να
ανταπεξέλθουν και να προσαρµοστούν µέσα σε λίγα χρόνια από τη βραχυπρόθεσµη κρίση
που προκαλείται από το διαζύγιο, ωστόσο αυτές οι πρώτες αντιδράσεις µπορεί να πάρουν τη
µορφή ενός παγιωµένου τρόπου συµπεριφοράς, αν το άτοµο δεν λάβει την κατάλληλη
στήριξη και δεν διαθέτει τους κατάλληλους παράγοντες προστασίας.
Πολλές από τις σύγχρονες µελέτες αµφισβητούν τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα
και εκφράζουν τις ιδέες τους αποµυθοποιώντας πολλά από αυτά, θεωρώντας ότι αποτελούν
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«µύθοι» του διαζυγίου. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν, ότι η αντίληψη του διαζυγίου ως
παθογενές γεγονός δεν ευσταθεί επιστηµονικά.
Σε παλαιότερες έρευνες τα παιδιά του διαζυγίου θέτονταν πάντα σε σύγκριση µε τα
παιδιά από µη διαζευγµένες οικογένειες, µια κατηγορία που περιελάµβανε πολλές
ευτυχισµένες οικογένειες. Δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, ότι µια ευτυχισµένη άθικτη
οικογένεια είναι το καλύτερο µέρος για να ανατραφούν τα παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό
για το 60% των οικογενειών που τελικά καταλήγουν στο διαζύγιο. Βρέθηκε ότι τα παιδιά του
διαζυγίου, σε σύγκριση µε τα παιδιά άθικτων οικογενειών που µαστίζονταν από
οικογενειακές συγκρούσεις, ανταποκρίνονταν καλύτερα στα περισσότερα µέτρα. Επίσης
πολλοί από τους ερευνητές τόνισαν, ότι τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών έδειξαν πως οι
διαζευγµένες γυναίκες, που είχαν την επιµέλεια των παιδιών τους, παρουσίασαν θετικότερα
αποτελέσµατα στην ανάπτυξη µέτρων όπως είναι η αυτονοµία, η κυριαρχία, η προσωπική
ανάπτυξη, οι σχέσεις µε τους άλλους, η αίσθηση του σκοπού και η αποδοχή του εαυτού,
απ’ότι οι παντρεµένες γυναίκες µε παιδιά. Σε άλλες έρευνες στα µικρότερα παιδιά του
διαζυγίου, που αφορούσαν την απόδοση των παιδιών στα µαθηµατικά, την ανάγνωση, τη
συναισθηµατική ευηµερία και τη συµπεριφορά, φάνηκε ότι αυτά δεν βρίσκονταν σε
χειρότερη κατάσταση από τους συνοµηλίκους τους από άθικτες οικογένειες, ενώ βρίσκονταν
σε καλύτερη θέση από τους συνοµήλικους τους από άθικτες οικογένειες µε συγκρούσεις. Τα
παιδιά του διαζυγίου, εµφανίζονταν συνήθως µε ισχυρότερους δείκτες σε τοµείς όπως η
ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίµηση και η αποτελεσµατικότητα. Για τα ενήλικα παιδιά του
διαζυγίου, ποικίλες µελέτες έδειξαν αύξηση της αυτοεκτίµησης, της ενσυναίσθησης, της
ωριµότητας και της εµπιστοσύνης. Τρία έως πέντε χρόνια µετά τη διάλυση του γάµου, οι
γυναίκες εξέφραζαν στη συντριπτική πλειοψηφία τους την ικανοποίησή τους σε ότι αφορά
την απόφαση για το διαζύγιο και παρουσίαζαν κέρδη στην αυτοεκτίµηση, στην αυτονοµία και
στην ανεξαρτησία. Για τους ενήλικες άνδρες υπήρξε πολύ λιγότερη έρευνα. Περισσότερο από
το ήµισυ των ενήλικων ανδρών, πέντε χρόνια µετά το διαζύγιο, εξέφραζαν ικανοποίηση για
την απόφασή τους για έκδοσή του. Οι περισσότεροι άνδρες, επίσης, παρουσίαζαν βελτιώσεις
στην αυτοεκτίµησή τους (Ibirnbach, 2002).
Συνοψίζοντας, το διαζύγιο αποτελεί για όλα τα µέλη µια δύσκολη µεταβατική
περίοδο, από την οποία όµως οι άνθρωποι, όλων των ηλικιών γενικά, αποκοµίζουν σηµαντική
εµπειρία. Η εµπειρία αυτή όπως και κάθε άλλη, προσφέρει περισσότερη γνώση, ωριµότητα
και κατ’ επέκταση αναπτύσσει την ενσυναίσθηση. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι γονείς και
τα παιδιά που βιώνουν ένα διαζύγιο θα πρέπει να γίνονται δέκτες µιας σειράς υποστηρικτικών
µέτρων και προστατευτικών παραγόντων, προκειµένου να αποκοµίζουν όσο το δυνατόν
περισσότερα οφέλη από αυτό το δύσκολο µεταβατικό συµβάν και να αντικαθιστούν
µακροπρόθεσµα τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις µε πιο λειτουργικές συµπεριφορές και
συναισθήµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
6.1. Εισαγωγή
Όπως ειπώθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων (π.χ.
συγκρούσεις, οικονοµική αστάθεια, κ.ά.), που επηρεάζουν την ένταση και τη σοβαρότητα του
άγχους, που προκύπτει στο πλαίσιο ενός διαζυγίου και επιδρά στην προσαρµογή. Τόσο πριν,
όσο και µετά το διαζύγιο, προκύπτει ένα πλήθος γεγονότων και περιστάσεων που θέτουν τα
άτοµα σε κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, κάνουν την εµφάνισή τους προστατευτικοί
παράγοντες για την κατανόηση της προσαρµογής. Οι προστατευτικοί παράγοντες είναι µια
σειρά παραγόντων που λειτουργούν προστατευτικά απέναντι σε αγχογόνα ή επικίνδυνα
γεγονότα, µε σκοπό να περιοριστούν οι αρνητικές τους επιδράσεις. Όπως o Rutter(1987)
περιγράφει:
το κύριο χαρακτηριστικό για τον καθορισµό ... (ενός προστατευτικού παράγοντα) είναι ότι
υπάρχει ένα µέτρο της ανταπόκρισης του ατόµου σε µια κατάσταση κινδύνου (Rutter, 1987:
317).

Ο Rutter υποστηρίζει, ότι η προστασία αυτών των παραγόντων δεν συνεπάγεται την αποφυγή
του κινδύνου, αλλά την επιτυχή αντιµετώπιση των προβληµατικών αντιδράσεων.
Για την µελέτη των προστατευτικών παραγόντων υπάρχουν δυο είδη µεθοδολογίας. Η
πρώτη µέθοδος περιλαµβάνει µόνο µια οµάδα υψηλού κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση, οι
ερευνητές επιδιώκουν να εξετάσουν, εντός της οµάδας, τους παράγοντες υψηλού κινδύνου,
που πιθανόν επηρεάζουν την προσαρµογή των παιδιών (Jenkins & Smith, 1990). Ωστόσο,
λόγω της ιδιαίτερης κριτικής που δέχθηκε αυτή η µέθοδος, η έρευνα κατευθύνθηκε σε
εξεύρεση άλλης µεθόδου. Έτσι στις µετέπειτα µελέτες, οι ερευνητές επιδίωξαν να εστιάσουν
στην ανάλυση της προστατευτικής δράσης σε συνθήκες χαµηλού και υψηλού κινδύνου. Ως
προστατευτικά αποτελέσµατα ορίστηκαν εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι µείωσαν τη
διαταραχή µεταξύ των παιδιών υψηλού κινδύνου, αλλά είχαν µικρή ή καµία επίδραση στην
προσαρµογή των παιδιών χαµηλού κινδύνου. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, εξετάστηκε η
στατιστική σηµαντικότητα της αλληλεπίδρασης των προστατευτικών παραγόντων και των
παραγόντων κινδύνου (Jenkins & Smith, 1990).
Οι µελέτες για τους προστατευτικούς παράγοντες σε περιπτώσεις διαζυγίου είναι
αρκετά περιορισµένες µέχρι σήµερα. Στο παρόν κεφάλαιο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί
ένας αριθµός µελετών σε ότι αφορά τους προστατευτικούς παράγοντες σε καταστάσεις και
κινδύνους που συχνά έπονται ή περιλαµβάνονται στο πλαίσιο των διαζυγίων, όπως είναι για
παράδειγµα η οικογενειακή σύγκρουση, στην οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω.
6.2. Προστατευτικοί παράγοντες
Μια από τις µελέτες που εξετάζει τους προστατευτικούς παράγοντες είναι των Jenkins
και Smith (1990), οι οποίοι εξέτασαν τους προστατευτικούς παράγοντες σε παιδιά του
γενικού πληθυσµού, τα οποία βίωναν οικογενειακή σύγκρουση. Στην µελέτη τους περιέλαβαν
πενήντα εφτά παιδιά σπιτιών υψηλής σύγκρουσης, τα οποία συγκρίθηκαν µε εξήντα δυο
παιδιά σπιτιών χαµηλής σύγκρουσης, ηλικίας µεταξύ εννιά και δώδεκα ετών. Τα παιδιά και
των δύο οµάδων ήταν του ιδίου φύλου, είχαν το ίδιο µέγεθος οικογένειας, την ίδια κοινωνική
τάξη από την πλευρά του πατέρα και κατοικούσαν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Σύµφωνα
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µε τη µελέτη παρατηρήθηκαν δύο τύποι παραγόντων. Παράγοντες όπως η ποιότητα της
σχέσης µητέρας – παιδιού, αλλά και της σχέσης πατέρα – παιδιού βρέθηκαν να συνδέονται µε
την προσαρµογή των παιδιών χαµηλής και υψηλής οικογενειακής σύγκρουσης. Είτε υφίστατο
το διαζύγιο, είτε όχι, τα παιδιά έδειξαν καλύτερο επίπεδο προσαρµογής όταν υπήρχε µια
ποιοτική και στενή σχέση µητέρας – παιδιού. Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι παράγοντες
βρέθηκαν να επιδρούν διαφορετικά σε παιδιά χαµηλού και υψηλού κινδύνου. Για
παράδειγµα, µια στενή σχέση µε έναν ενήλικα έξω από την οικογένεια (συνήθως έναν
παππού και µια γιαγιά), συνδέθηκε µε την καλύτερη προσαρµογή των παιδιών που βίωναν
υψηλά επίπεδα σύγκρουσης, αλλά η διαφορά ήταν ελάχιστη στην προσαρµογή παιδιών
χαµηλής οικογενειακής σύγκρουσης. Φαίνεται, εποµένως, ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει
θετική αναγνώριση να µπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για το παιδί υψηλού
επιπέδου σύγκρουσης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν αντισταθµιστικές διεργασίες στην
ανάπτυξη, έτσι για παράδειγµα όταν τα παιδιά βιώνουν άγχος, άλλες πτυχές του
περιβάλλοντός τους µπορούν να το αντισταθµίσουν.
Οι Formoso, Gonzales και Aiken (2000) εξέτασαν, επίσης, την προστατευτική δράση
παραγόντων σε οικογένειες υψηλών συγκρούσεων. Το δείγµα περιλάµβανε παιδιά 2, 4, 8, 10
έως 16 ετών, αγόρια και κορίτσια, τα οποία ζούσαν σε οικογένειες που αντιµετώπιζαν υψηλή
ή χαµηλή σύγκρουση. Οι ερευνητές εξέτασαν τα προστατευτικά αποτελέσµατα της σχέσης
γονέα – παιδιού, της σχέσης µε συνοµήλικο και του γονεϊκού ελέγχου, σε σχέση µε την
ανάπτυξη διαταραχών συµπεριφοράς και την κατάθλιψη στην παιδική ηλικία. Η στενή
γονεϊκή σχέση και ο γονεϊκός έλεγχος βρέθηκαν να µειώνουν τον κίνδυνο της διαταραχής της
συµπεριφοράς σε κορίτσια που αντιµετώπιζαν υψηλό επίπεδο σύγκρουσης, αλλά δεν
εµφάνισαν καµία επίδραση στα κορίτσια που βίωναν χαµηλό επίπεδο σύγκρουσης. Ωστόσο
δεν παρατηρήθηκε το ίδιο αποτέλεσµα για τα αγόρια. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα,σε
περιπτώσεις υψηλού κινδύνου η στενή γονεϊκή παρακολούθηση και σχέση µπορεί να
προστατεύσει τα κορίτσια από υψηλού επιπέδου προβλήµατα συµπεριφοράς.
Ο Fortin και οι συνεργάτες (2008: 8-13) επιδίωξαν να µελετήσουν τους
προστατευτικούς παράγοντες για παιδιά που εκτίθονταν σε ενδοοικογενειακή βία και σε
δύσκολες καταστάσεις ζωής (π.χ. διαζύγιο, γονεϊκός θάνατος, ακραία φτώχεια, κ.ά.). Η
έρευνα διεξήχθη σε γυναίκες και παιδιά που διέµεναν σε κοινότητες. Στη παρούσα µελέτη οι
προστατευτικοί κίνδυνοι που εντοπίστηκαν χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: τους
προσωπικούς προστατευτικούς παράγοντες, τους ενδοοικογενειακούς παράγοντες και τους
παράγοντες προστασίας που βρίσκονταν έξω από την οικογένεια. Ειδικότερα:
Προσωπικοί προστατευτικοί παράγοντες
•
•

Η αίσθηση της αρµοδιότητας του παιδιού. Είναι η αξιολόγηση του παιδιού για τις
σωµατικές και κοινωνικές του δεξιότητες, η αυτοεκτίµηση του, η αυτοεικόνα του.
Οι στρατηγικές αντιµετώπισης που χρησιµοποιούνται από το παιδί όταν αντιµετωπίζει
δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν πέντε τύποι στρατηγικών αντιµετώπισης:
1.
2.
3.
4.
5.

Οι άµεσες παρεµβάσεις για να αλλάξει ή να επηρεάσει την κατάσταση.
Η δράση της µεταβαλλόµενης υποκειµενικής πραγµατικότητας.
Η απώλεια προσπάθειας για να µετατρέψει την κατάσταση.
Η χρήση σωµατικής ή λεκτικής βίας.
Η επιδίωξη της κοινωνικής υποστήριξης.
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Ενδοοικογενειακοί προστατευτικοί παράγοντες
•

Τα χαρακτηριστικά της µητέρας:
1. Το επίπεδο άγχους της µητέρας (κατάθλιψη, αίσθηµα αδυναµίας, φόβος,
κοινωνική απόσυρση, µετατραυµατικό άγχος).
2. Οι στρατηγικές αντιµετώπισης των δύσκολων καταστάσεων

•

η ποιότητα της σχέσης γονέα – παιδιού, δηλαδή συµπεριφορές και στάσεις προς το
παιδί:
1. Η φροντίδα του παιδιού από τον ενήλικα.
2. Η συνοχή και η ζεστασιά της οικογένειας.
3. Η συνολική ποιότητα γονέα – παιδιού.
4. Η παρουσία συνεπών πειθαρχικών πρακτικών και η κατάλληλη αρµοδιότητα του
γονέα.
5. Η συνέπεια της γονικής συµπεριφοράς.

•

οι απόψεις των γονέων, δηλαδή θετικές ή αρνητικές αντιλήψεις µεταξύ των γονέων.

Παράγοντες προστασίας εκτός οικογένειας
•
•
•

Η κοινωνική υποστήριξη.
Οι συνοµήλικοι.
Ένα ενήλικο µέλος της οικογένειας ή όχι.

Τα αποτελέσµατα της µελέτης υποδεικνύουν µε σαφήνεια την προστατευτική
λειτουργία των παραπάνω παραγόντων σε παιδιά που βιώνουν µια δύσκολη και αγχογόνα
κατάσταση, όπως είναι η κακοποίηση, το διαζύγιο κ.ά.
Ο Cloutier (1998), µελέτησε τον αντίκτυπο του γονεϊκού χωρισµού για το παιδί και το
περιβάλλον του. Ο ερευνητής υποστηρίζει, ότι το διαζύγιο είναι µια σύνθετη διαδικασία που
καθοδηγείται από διάφορους παράγοντες, µέσα στους οποίους εντάσσονται και οι
προστατευτικοί παράγοντες. Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας προστασίας στη µειωµένη
γονεϊκή διαθεσιµότητα είναι η µεγαλύτερη ωριµότητα ενός παιδιού, ενώ αντίθετα τα θετικά
αποτελέσµατα της καλής ποιότητας της σχέσης µεταξύ των πρώην συζύγων µπορεί να
αντισταθµιστούν από µια δύσκολη ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Επίσης, η επιτυχία στο
σχολείο είναι σηµαντικός παράγοντας προστασίας για το παιδί που βιώνει µια οικογενειακή
αστάθεια. Τα παιδιά που έχουν ένα καλό αναπτυξιακό επίπεδο πριν από το χωρισµό, έχουν
περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν το µεταβατικό στάδιο του χωρισµού χωρίς
σηµαντικές επιπτώσεις. Ειδικότερα ο ερευνητής ισχυρίζεται, ότι ένα παιδί που λειτουργεί
καλά στο σχολείο µπορεί να εµφανίσει κάποια µειωµένη απόδοση εξαιτίας της οικογενειακής
µετάβασης, αλλά µακροπρόθεσµα θα είναι λιγότερο ευάλωτο σε αυτόν τον τοµέα, σε σχέση
µε το παιδί που πάντα είχε χαµηλή απόδοση. Ένας άλλος παράγοντας προστασίας είναι η
έλλειψη οικογενειακών συγκρούσεων. Όταν ο γονεϊκός χωρισµός είναι οµαλός, χωρίς πολλές
συγκρούσεις, τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερη προσαρµογή. Αντιθέτως οι δυσλειτουργικές
οικογενειακές σχέσεις επιτείνουν τις συνέπειες του χωρισµού σχετικά µε την προσαρµογή
των παιδιών, καθώς τα παιδιά αντιµετωπίζουν περισσότερο άγχος και οι γονείς είναι
απορροφηµένοι στην µεταξύ τους σύγκρουση.
Ένας από τους συνεπείς παράγοντες που σχετίζεται µε την προστασία ή την ικανότητα
των ανθρώπων να αντιµετωπίσουν αγχογόνες συνθήκες, είναι η κοινωνική υποστήριξη που
έχει ένα άτοµο στη διάθεση του. Για τους ενήλικες, που αντιµετωπίζουν µεγάλα και
τραυµατικά γεγονότα στη ζωή, η πιθανότητα εµφάνισης καταθλιπτικής διαταραχής µειώνεται
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σηµαντικά εάν έχουν πρόσωπα που µπορούν να εµπιστευτούν. Επίσης και για τα παιδιά η
ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων έχει βρεθεί να είναι σηµαντική στην προσπάθεια µείωσης
των περιβαλλοντικών αντιξοοτήτων. Για παράδειγµα οι Jenkins και Smith (1990)
διαπίστωσαν, ότι τα παιδιά που βιώνουν υψηλά επίπεδα της συζυγικής διαµάχης, έδειξαν
χαµηλότερα επίπεδα ψυχοπαθολογίας όταν είχαν µια στενή σχέση µε έναν ενήλικα εκτός του
πυρήνα της οικογένειας, συνήθως έναν παππού και µία γιαγιά. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι
κοινωνικές σχέσεις έχουν προστατευτικό χαρακτήρα για τα παιδιά χαµηλού εισοδήµατος. Ο
τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η κοινωνική υποστήριξη, προκειµένου να ελαττώσει τον
κίνδυνο στα παιδιά και τους ενήλικες, φαίνεται να είναι ευεργετικός, δηµιουργώντας µια
µεταγνωστική ικανότητα στα παιδιά, που τους επιτρέπει να σκέφτονται διαφορετικά για τα
ανεπιθύµητα συµβάντα στη ζωή τους.Ακόµα, η κοινωνική υποστήριξη παρέχει στο άτοµο
έναν κοινωνικό ρόλο, µέσω του οποίου κατασκευάζεται και συντηρείται η ταυτότητά του.
Έτσι, το άτοµο αισθάνεται µέρος µιας κοινότητας, µέσω της οποίας συνδέεται µε τους
άλλους, µε τους οποίους αναπτύσσει συνεργατική δράση (Jenkins & Keating, 1998).
O Bynner (1999), εξέτασε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα αποτελέσµατα των
διαχρονικών µελετών για τους προστατευτικούς παράγοντες σε παιδιά που υφίστανται
κοινωνικό αποκλεισµό. Ο ερευνητής, βασιζόµενος στο σχήµα παρέµβασης του Garmetzy
(1985, όπως αναφέρεται στο Fortin et al., 2008: 20), εντοπίζει τρεις τύπους προστατευτικών
παραγόντων:
•
•
•

Παράγοντες που αφορούν τοπαιδί, οι οποίοι σχετίζονται µε την προσωπικότητα, την
αυτονοµία, την εµπιστοσύνη στον εαυτού και ένα θετικό κοινωνικό προσανατολισµό.
Παράγοντες που σχετίζονται µε τηνοικογένειάτου, οι οποίοι έχουν να κάνουν µε τη
συνοχή, τη θερµότητα και την έλλειψη διχόνοιας.
Παράγοντες που σχετίζονται µε τηνκοινότητα, οι οποίοι αφορούν τη διαθεσιµότητα
των συστηµάτων υποστήριξης που προάγουν και ενισχύουν τις προσπάθειες των
παιδιών.

Ο κοινωνικός αποκλεισµός των παιδιών αποτελεί έναν αγχογόνο παράγοντα και έναν
παράγοντα κρίσης, ο οποίος µπορεί να έπεται ενός διαζυγίου. Εποµένως, τα ευρήµατα του
Bynner (1999) µπορούν να γενικευθούν και να ληφθούν υπόψη και στις περιπτώσεις παιδιών
που βιώνουν ένα γονεϊκό διαζύγιο.
Δύο µελέτες έχουν εξετάσει τις προστατευτικές επιδράσεις για τα παιδιά
διαζευγµένων οικογενειών. Oι O’Connor και Jenkins (2001), διεξήγαγαν µια µελέτη για τα
παιδιά διαζευγµένων οικογενειών. Η διαδικασία που ακολούθησαν διήρκησε δυο έτη.
Μερικές από τις οικογένειες είχαν υποστεί χωρισµό κατά την περίοδο αυτή. Όσον αφορά τα
στοιχεία σχετικά µε την ευηµερία των παιδιών, συνελέγησαν τόσο πριν, όσο και µετά το
διαζύγιο των γονιών τους, έτσι ώστε να εξετασθούν οι αλλαγές στη λειτουργία των παιδιών
κατά την περίοδο του χωρισµού και του διαζυγίου. Αν και τα παιδιά έδειξαν µια ανεπιθύµητη
αντίδραση στο διαζύγιο, κάποια απ’ αυτά παρουσίασαν λιγότερο αρνητική αντίδραση. Οι
ερευνητές βρήκαν, ότι τα συµπτώµατα του άγχους και της κατάθλιψης αυξάνονται ως
συνάρτηση του γονεϊκού διαζυγίου, αλλά τα συµπτώµατα της υπερκινητικότητας και της
επιθετικότητας δεν παρουσιάζουν αισθητή µεταβολή. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός,
ότι τα παιδιά που αντιµετωπίζουν ένα γονεϊκό διαζύγιο παρουσιάζουν περισσότερα
προβλήµατα, σε ότι αφορά την υπερκινητικότητα και την επιθετικότητα, πριν από αυτό, σε
σχέση µε τα παιδιά, των οποίων οι γονείς δεν παίρνουν στη συνέχεια διαζύγιο. Η στενή σχέση
µητέρας – παιδιού βρέθηκε και χαρακτηρίστηκε από τους ερευνητές, ως ο πιο σηµαντικός
παράγοντας για την προστασία των παιδιών, σε ότι αφορά την αύξηση του άγχους και της
κατάθλιψης που προκύπτουν µετά το διαζύγιο των γονιών.
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Σε µελέτη των Kurdek και Siesky (1980), µελετήθηκαν οι περιγραφές των παιδιών
σχετικά µε την ευθύνη τους για το γονεϊκό διαζύγιο και οι περιγραφές των γονέων για το
διαζύγιό τους (θετική, αρνητική, θετική και αρνητική, ουδέτερη). Από τα αποτελέσµατα
προκύπτει, ότι τα παιδιά, τα οποία αισθάνθηκαν υπεύθυνα για το διαζύγιο των γονιών τους,
βιώνουν µάλλον πιο αρνητικά τη σχέση µε τους γονείς τους. Στη συνέχεια οι ερευνητές
επικεντρώθηκαν στη σχέση µεταξύ των αποτελεσµάτων των παιδιών και των περιγραφών
των γονέων. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων βρέθηκε, ότι τα παιδιά που είχαν µια πιο
«θετική» άποψη για τους δύο γονείς, είχαν αναπτύξει περισσότερες δυνάµεις (π.χ.
ανεξαρτησία, έκφραση των συναισθηµάτων,υποµονή, κ.ά.). Οι συγγραφείς σηµειώνουν τις
θετικές αντιδράσεις και τη θετική προσαρµογή των παιδιών, όταν το διαζύγιο ορίζεται ως
«ψυχολογικός χωρισµός», αντί για «διάλυση του γάµου ή φυσικός χωρισµός» και όταν
προσδιορίζεται µε θετικούς όρους από τους γονείς.
Σε µια µελέτη σε πενήντα µία διαζευγµένες οικογένειες, µε κοινή φυσική επιµέλεια
των παιδιών, οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985) συνέταξαν έναν κατάλογο των
παραγόντων που οδηγούν σε µια επιτυχή προσαρµογή των παιδιών. Οι παράγοντες αυτοί
ήταν: ο σεβασµός και η κατανόηση της σχέσης µεταξύ του παιδιού και του γονέα, η
ικανότητα των πρώην συζύγων να παραµένουν αντικειµενικοί σε σχέση µε τις ανάγκες των
παιδιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου και να συµπάσχουν µαζί τους, η
ικανότητα του γονέα να αλλάζει τις συναισθηµατικές προσδοκίες του από το ρόλο του
συντρόφου στον ρόλο του συν-γονέα και η δυνατότητά του να θέτει όρια στο νέο ρόλο και να
έχει υψηλή αυτοεκτίµηση και ευελιξία.
Πρόσφατα ο Lengua και οι συνεργάτες του (2000), εξέτασαν τα προστατευτικά
αποτελέσµατα της ιδιοσυγκρασίας και της σχέσης µε τους γονείς, σε ότι αφορά προβλήµατα
προσαρµογής παιδιών διαζευγµένων οικογενειών. Αναφορικά µε τη γονεϊκή µέριµνα
εστίασαν σε δυο πτυχές: στη γονεϊκή απόρριψη και στην ασυνεπή πειθαρχία. Σε σχέση µε την
ιδιοσυγκρασία εξετάστηκαν τρεις πτυχές: το θετικό συναίσθηµα (χαµόγελο, γέλιο,
ευαισθησία σε θετικά περιβαλλοντικά ερεθίσµατα), το αρνητικό συναίσθηµα (φόβος,
απογοήτευση, ευαισθησία σε αρνητικά περιβαλλοντικά συνθήµατα) και ο παράγοντας της
προσοχής – της παρορµητικότητας – της αναστολής. Οι ερευνητές µελέτησαν την επίδραση
των παραπάνω παραγόντων σε ότι αφορά την κατάθλιψη και τις δυσκολίες συµπεριφοράς. Το
δείγµα περιλάµβανε 231 µητέρες και τα παιδιά τους, που είχαν βιώσει πρόσφατα το διαζύγιο.
Η ηλικία των παιδιών κυµαινόταν από εννέα µέχρι δώδεκα ετών και το δείγµα είχε περίπου
ίσο αριθµό αγοριών και κοριτσιών. Τα παιδιά µε υψηλό επίπεδο θετικού συναισθήµατος,
διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν καλύτερη προσαρµογή όταν εκτίθονταν σε γονεϊκή απόρριψη,
από ότι τα παιδιά µε χαµηλό επίπεδο θετικού συναισθήµατος. Η επίδραση του θετικού
συναισθήµατος ήταν µικρότερη σε περιπτώσεις παιδιών που δεν είχαν εκτεθεί σε γονεϊκή
απόρριψη. Επίσης βρέθηκε, ότι τα παιδιά που ήταν παρορµητικά στα σπίτια τους, που βίωναν
και χαρακτηρίζονταν από ασυνεπή πειθαρχία, παρουσίασαν αυξηµένα προβλήµατα σε ότι
αφορά την κατάθλιψη και τη διαταραχή συµπεριφοράς. Η παρορµητικότητα είχε λιγότερο
αρνητικές επιπτώσεις στην έκβαση των παιδιών όταν οι γονείς ήταν συνεπείς στην επιβολή
πειθαρχίας. Συµπερασµατικά τα ευρήµατα αυτά έδειξαν, ότι τα παιδιά που έχουν υψηλού
επιπέδου παρορµητικότητα, µπορεί να διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να αντιµετωπίσουν
δυσκολίες προσαρµογής, ενώ το θετικό συναίσθηµα, εκ µέρους των γονέων, µπορεί να
βοηθήσει στη µείωση των αρνητικών συνεπειών του διαζυγίου γι’ αυτά τα παιδιά.
Συνοψίζοντας, οι προστατευτικοί παράγοντες για τα παιδιά όλων των ηλικιών είναι
(όπως φαίνεται και στον πίνακα 7):
•
•

Η επαρκής ανατροφή των παιδιών. Αποτελεί έναν σηµαντικό προστατευτικό
παράγοντα κατά των προβληµατικών συµπεριφορών.
Η ποιότητα των οικογενειακών δεσµών.
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•
•

Η ενσωµάτωση της οικογενειακής ζωής στη γειτονιά, η συµµετοχή της οικογένειας σε
εξωσχολικές δραστηριότητες και το σχολείο.
Η διαθεσιµότητα των πόρων και των υπηρεσιών

Πίνακας 7. Προστατευτικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την οικογένεια σε όλες τις ηλικίες. Η
δυναµική και η λειτουργικότητα της οικογένειας - χαρακτηριστικά της οικογένειας.
Σχέση που βασίζεται στην οικογενειακή εγγύτητα
Θετική υποστήριξη εντός της οικογένειας
Επαρκής γονεϊκή επίβλεψη
Σεβασµός για το σύντροφο των γονέων
Εγγύτητα γονέα – παιδιού
Συνεπείς µέθοδοι πειθαρχίας
Μορφωτικό επίπεδο των γονέων
Οικονοµική σταθερότητα
Σταθερότητα της οικογενειακής εστίας
(Πηγή: Centre National de Prevention du Crime, 2008).

Η οικογένεια, φαίνεται από τα παραπάνω να είναι ένας βασικός παράγοντας για την
ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Εποµένως, είναι σηµαντικό η έρευνα να εστιάσει
στους προστατευτικούς παράγοντες –στην παροχή κατάρτισης για τους γονείς και τη νεολαία,
στην οικογενειακή θεραπεία, στα ολοκληρωµένα σχέδια θεραπείας– ή σε άλλες
αποτελεσµατικές στρατηγικές πρόληψης, στο πλαίσιο των οποίων να προωθηθεί η ανάπτυξη
της ψυχικής ανθεκτικότητας, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς προστατευτικούς
παράγοντες.
6.2.1. Ανθεκτικότητα
Οι Quinney και Fouts (2004: 57) ορίζουν την ανθεκτικότητα ως «τη συνολική
ικανότητα του ατόµου και τη διάθεση να προσαρµοστεί θετικά απέναντι σε µείζονες
αντιξοότητες». Αναφέρεται «στην ικανότητα των ατόµων να απαντήσουν καλάσε µια
σηµαντική αναστάτωση στη διάρκεια της ζωής τους και να ενεργοποιούν θετικούς
µηχανισµούς προσαρµογής» (Dorit, Haj-Yahia & Greenbaum, 2009: 40). Αναφέρεται, ότι για
κάθε άτοµο η ιδέα της ανθεκτικότητας έχει διαφορετικό νόηµα (Goldstein & Brooks, 2006).
Μια σηµαντική πτυχή αυτού του θέµατος είναι, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι
εγγενή, αλλά όλα τα άτοµα έχουν την ικανότητα να τα αναπτύξουν (Boom, 2005: 46). Ο
Boom υποστηρίζει, ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς µια συλλογή χαρακτηριστικών ή
ιδιοτήτων, αλλά είναι µια επανένταξη µε σηµαντικά βελτιωµένη λειτουργία µετά από ένα
αγχωτικό συµβάν. Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί σύνθεση βιολογικής προδιάθεσης,
ψυχολογικών γνωρισµάτων και του εξωτερικού υποστηρικτικού συστήµατος. Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι υπάρχουν δύο τύποι της ανθεκτικότητας, δηλαδή η εσωτερική
και η εξωτερική ανθεκτικότητα.
Η ψυχική ανθεκτικότητα (καθ)ορίζεται από την παρουσία παραγόντων
επικινδυνότητας (δύσκολες και αντίξοες καταστάσεις) σε συνδυασµό µε θετικές δυνάµεις που
συµβάλλουν στην προσαρµογή και επάρκεια του ατόµου (Garmezy, 1993).
Αναφέρεται, ότι οι µεσήλικες έχουν περισσότερη ικανότητα και ψυχική
ανθεκτικότητα να επανέλθουν από ένα διαζύγιο, σε σχέση µε τους νεότερους ενήλικες
(Castaldo, 2008). Άλλοι παράγοντες προβλέπουν την ικανότητα του ατόµου να προσαρµοστεί
θετικά στη ζωή µετά από ένα διαζύγιο. Για παράδειγµα, ο σύζυγος που αιτήθηκε του
διαζυγίου έχει περισσότερες πιθανότητες για µία εµπειρία θετικής προσαρµογής, σε σχέση µε
αυτόν που έγινε δέκτης του αιτήµατος για λύση του γάµου. Η έκθεση σε αντιξοότητες (όπως
είναι ένα διαζύγιο), µπορεί να έχει τέσσερις πιθανές εκβάσεις: παραίτηση (π.χ. αλκοολισµός,
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αυτοκτονία, κ.ά.), µακροπρόθεσµα αρνητικά ψυχολογικά αποτελέσµατα, ανάκτηση
(επιστροφή σε προηγούµενο επίπεδο καλής προσαρµογής), βελτίωση (ανάπτυξη πέρα από το
προηγούµενο επίπεδο προσαρµογής). Οι δυο τελευταίες αποτελούν φυσικές µορφές
ανθεκτικότητας.
Οι άνθρωποι µε ψυχική ανθεκτικότητα αναµένεται να προσαρµοστούν µε επιτυχία,
ακόµα και αν βιώνουν παράγοντες που µπορεί να αποτελούν εµπόδια για την ανθεκτικότητα.
Ο Ong και οι συνεργάτες του (2006) αναφέρουν περαιτέρω, ότι η προσαρµοστική συνέπεια
της ανθεκτικότητας είναι συνάρτηση της αύξησης της συναισθηµατικής πολυπλοκότητας,
ενώ το άγχος είναι παρόν. Υψηλής αντοχής διαζευγµένοι έδειξαν την πιθανότητα να
κατασκευάσουν µια θετική συναισθηµατική εµπειρία για να ανακτήσουν και να ξεπεράσουν
το καθηµερινό άγχος. Επίσης, υποστήριξαν ότι ένας άνδρας, µετά από ένα διαζύγιο, διανύει
έναν χρόνο µε λιγότερη ανθεκτικότητα, τουλάχιστον συναισθηµατικά, γιατί δεν έχει άλλους
τόσο έµπιστους σαν τη γυναίκα του, ενώ αντίθετα οι γυναίκες µπορούν να εµπιστευθούν
άλλους φίλους. Ένας άνδρας συχνά έχει σαν πρόσωπο εµπιστοσύνης και υποστήριξης την
σύζυγό του, µε αποτέλεσµα δύσκολα να αναζητά συναισθηµατική υποστήριξη σε κάποιο
άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, συχνά οι άνδρες παντρεύονται εντός δύο ετών από την έκδοση του
διαζυγίου, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό γυναικών ποτέ ξανά.
Τα άτοµα που φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικά έδειξαν µεγαλύτερη πιθανότητα
ελέγχου θετικής συναισθηµατικής προσαρµογής, προκειµένου να ελέγξουν το καθηµερινό
τους άγχος. Πράγµατι, τα θετικά συναισθήµατα βρέθηκαν να διαταράσσουν την εµπειρία του
άγχους και να βοηθούν στην υψηλή αντοχή. Σε αυτή την περίπτωση µελέτες (Fredrickson et
al., 2003· Tugade et al., 2004) υποστηρίζουν, ότι τα θετικά συναισθήµατα βοηθούν τους
ανθρώπους να κατασκευάσουν την κατάλληλη ψυχολογική κατάσταση, προκειµένου να
βρουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή αντιµετώπιση µιας σηµαντικής
καταστροφής / κρίσης. Ως αποτέλεσµα, η θετική συγκίνηση, που βιώνεται από µικρό αριθµό
ανθρώπων, λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας για µέτριου µεγέθους αντιξοοτήτων
και βοηθάει στην αντιµετώπιση του µέλλοντος.
Εκτός από τα παραπάνω, µια µελέτη που διεξήχθη από τον Fredrickson (2003: 365376) προτείνει περαιτέρω, ότι τα θετικά συναισθήµατα είναι ενεργά στοιχεία µέσα στην
ανθεκτικότητα. Βασιζόµενος στην εξέταση των συναισθηµατικών αντιδράσεων των
ανθρώπων πρότεινε, ότι τα θετικά συναισθήµατα είναι κρίσιµα στοιχεία, σε ότι αφορά την
ανθεκτικότητα και αποτελούν διαµεσολαβητές επαναφοράς, µετά από κατάθλιψη που
προκαλείται από κρίσεις. Πολυάριθµοι θετικοί παράγοντες που προωθούν την ανθεκτικότητα
έχουν εντοπιστεί:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ικανότητα να αντιµετωπίζεται το άγχος αποτελεσµατικά και µε έναν υγιή τρόπο.
Η αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς.
Η πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι καλό που µπορεί κανείς να κάνει, προκειµένου να
διαχειριστεί τα συναισθήµατά του.
Η κοινωνική υποστήριξη.
Η σύνδεση µε τους άλλους, όπως µε την οικογένεια ή τους φίλους.
Η αυτο-αποκάλυψη του τραύµατος µε τους αγαπηµένους.
Η ταυτότητα ως «επιζών».
Η ικανότητα για µάθηση.
Το θετικό φουτουριστικό όραµα.

Προκύπτει, εποµένως, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπιστούν και να
χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά, διάφορα στοιχεία της ανθεκτικότητας στην ανοικοδόµηση
της ζωής µετά το διαζύγιο. Με λίγα λόγια, ένα άτοµο µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα ισχυρό
κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης, ως ένα σηµαντικό πόρο για την επιτυχή αντιµετώπιση
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τέτοιων εµπειριών. Αν και το διαζύγιο µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των
παιδιών, παράλληλα αυτό µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά των µονογονεϊκών νοικοκυριών να
γίνουν πιο υπεύθυνα, επειδή συχνά απαιτείται να αναλάβουν περισσότερες αρµοδιότητες.
Μερικοί άλλοι προστατευτικοί παράγοντες, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα σε
διαζευγµένες οικογένειες, µπορεί να είναι η παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου ή η αυτο-αποτελεσµατικότητα για τη δηµιουργία κινήτρων µεγαλύτερης
προσαρµογής.
6.3. Επίλογος
Κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια υπήρξαν ραγδαίες αλλαγές στη δοµή της
οικογενειακής ζωής που προέκυψαν από την αύξηση των διαζυγίων, τους δεύτερους γάµους,
τις µονογονεϊκές οικογένειες, την ελεύθερη συµβίωση και άλλες σύγχρονες µορφές
οικογένειας. Σήµερα, οι περισσότερες µονογονεϊκές οικογένειες δηµιουργούνται από το
διαζύγιο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι νόµοι έγιναν πολύ χαλαροί, καθώς
το διαζύγιο αποτέλεσε ένα σύνηθες φαινόµενο και έγινε περισσότερο κοινωνικά αποδεκτό για
την κοινωνία µας. Σε αυτή την αλλαγή συνετέλεσαν σε µεγάλο βαθµό, οι κοινωνικόοικονοµικές αλλαγές, η ανεξαρτησία των γυναικών και η αλλαγή των ρόλων των δυο φύλων.
H αυξανόµενη ποικιλοµορφία της οικογένειας, όπως είναι η οικογένεια των
διαζευγµένων γονέων, έχει οδηγήσει πολλούς θεωρητικούς ερευνητές να εξετάσουν και να
εκφράσουν απόψεις σχετικά µε το εάν και µε ποιο τρόπο το διαζύγιο µπορεί να επηρεάσει την
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρµογή των παιδιών, αλλά και την προσαρµογή των
γονέων. Οι µελετητές έχουν διαπιστώσει, ότι κάθε είδος οικογένειας, στην προκειµένη η
διαζευγµένη οικογένεια, εξαιτίας ποικίλων παραγόντων συνδέεται µε ιδιαίτερες και
διαφορετικές ψυχοκοινωνικές επιδράσεις.
Από το σύνολο των ερευνών αναδεικνύεται, ότι το γονεϊκό διαζύγιο δεν είναι το µόνο,
αλλά ούτε καθοριστικό αίτιο της εγκατάλειψης του σχολείου, της εφηβικής εγκυµοσύνης, της
παραβατικότητας των ανηλίκων ή και άλλων αρνητικών αποτελεσµάτων. Επίσης, ότι να είσαι
διαζευγµένος γονέας δεν σηµαίνει πάντα γονεϊκή αποτυχία, καθώς η γονεϊκή αποτυχία
συνδέεται µε πλήθος άλλων παραγόντων.
Αν και τα συνολικά αποτελέσµατα των µελετών που χρησιµοποιήθηκαν στην
παρούσα έρευνα δείχνουν, ότι τα παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες κατά µέσο όρο
παρουσιάζουν περισσότερα και σηµαντικότερά ψυχολογικά και συµπεριφοριστικά
προβλήµατα από ότι τα παιδιά άθικτων οικογενειών, το πιο σηµαντικό ερώτηµα δεν είναι αν
τα παιδιά αυτά έχουν περισσότερες δυσκολίες, αλλά κυρίως ποιοι είναι οι παράγοντες που
προκαλούν αυτές τις διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων παιδιών. Συνοπτικά τα στοιχεία της
παρούσας µελέτης δείχνουν, ότι η απώλεια της επαφής µε τους γονείς, οι οικονοµικές
δυσκολίες, το άγχος, η δυσκολία γονεϊκής προσαρµογής και η γονεϊκή σύγκρουση
συµβάλλουν σε µεγαλύτερο βαθµό στις δυσκολίες των παιδιών διαζευγµένων οικογενειών.
Επίσης, ένας σηµαντικός αριθµός δηµοσιεύσεων σχετικά µε το διαζύγιο, οι οποίες
προαναφέρθηκαν, διαφοροποιεί τα είδη και την ένταση των συνεπειών του διαζυγίου µε βάση
τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. φύλο, ηλικία, κ.ά.), αλλά και τους
προστατευτικούς παράγοντες που διαθέτει τόσο η οικογένεια, όσο και το ίδιο το παιδί.
Αυτό που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον είναι, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν
προκαλούν µόνο έντονες βραχυπρόθεσµες συνέπειες, αλλά µπορεί να συµβάλλουν στη
δηµιουργία, την εµφάνιση και την «εγκατάσταση» ήπιων, αλλά µακροπρόθεσµα οδυνηρών
συµπτωµάτων, προβληµάτων, συναισθηµάτων και µνηµών.
Αυτά τα ευρήµατα έχουν ιδιαίτερη επιστηµονική και επαγγελµατική αξία, καθώς
στρέφουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των επαγγελµατιών και των ερευνητών σε ένα πιο
ολιστικό πεδίο, συµπεριλαµβάνοντας, κατά το σχεδιασµό προληπτικών και θεραπευτικών
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παρεµβάσεων, πλήθος παραγόντων και µεγάλο χρονικό εύρος τόσο σε ό,τι αφορά τις
συνέπειες του διαζυγίου, όσο και σε ό,τι αφορά το χρόνο εκδήλωσής τους.
Οι δοµικές αλλαγές που παρατηρούνται στο θεσµό της οικογένειας, η εµφάνιση νέων
κοινωνικών καταστάσεων, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στις συµπεριφορές και στις
αντιλήψεις των ατόµων για την συµβίωση και τη συντροφικότητα, διαφοροποιούν τις µορφές
της οικογένειας και τις ατοµικές επιλογές στην ιδιωτική ζωή και συντελούν στη διαρκή
αύξηση της παρουσίας νέων σχηµάτων οικογενειακής ζωής. Όλες αυτές οι αλλαγές, αν και
πιο αργές στη χώρα µας συγκριτικά µε τις παρατηρούµενες δυτικοευρωπαϊκές χώρες,
επιφέρουν τη γενικότερη µεταβολή των αναπαραστάσεων και των πρακτικών όσον αφορά
την οικογενειακή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Όλα αυτά καθιστούν τη συζυγική
οµάδα πιο αβέβαιη, πιο εύθραυστη και πιο ευάλωτη στο χωρισµό και στη ρήξη. Οι µεταβολές
αυτές, αντανακλούν τη διαφοροποιηµένη πλέον αντιµετώπιση της συµβίωσης και της
συντροφικότητας από τις νεώτερες γενιές. Σήµερα η οικογένεια έχει περάσει σε µια µετάνεωτερική οργάνωση, όπου δεν λειτουργεί πλέον ως ενδιάµεσος φορέας ανάµεσα στο κράτος
και το άτοµο, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Ωστόσο αυτή η νέα εξέλιξη απαιτεί προσαρµογή,
ώστε να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις που εµφανίζουν η σύγχρονη οικογένεια
και ο σύγχρονος άνθρωπος.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ─ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί, ακέριος µοναχός του. Κάθε άνθρωπος είναι ένα κοµµάτι
της ηπείρου, ένα µέρος της στεριάς. Αν η θάλασσα ξεπλύνει να σβόλο χώµα, η Ευρώπη
γίνεται µικρότερη. Όπως κι αν ξεπλύνει ένα ακρωτήρι ή ένα σπίτι φίλων σου ή δικό σου. Ο
θάνατος κάθε ανθρώπου λιγοστεύει εµένα τον ίδιο, γιατί είµαι ένα µε την Ανθρωπότητα. Γι’
αυτό ποτέ σου µη στείλεις να ρωτήσεις για ποιον χτυπά η καµπάνα. Χτυπάει για σένα.
JohnDonne (1572-1631)
Ο ερευνητής επιβάλλεται κατά την κάθοδο του στο πεδίο να πλησιάσει το έδαφος όσο
περισσότερο µπορεί, αλλά δεν είναι σκόπιµο να πατήσει· γιατί αν περάσει τις διαχωριστικές
γραµµές, αντί για µια διαυγή ολική ένταξη στον κόσµο των βιωµάτων, ο ερευνητής είναι
δυνατόν να περιπέσει σε µια κατάσταση αφοµοίωσης από τον κόσµο αυτό.
Γ. Λάζος (1998: 195-196)

7.1. Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι πρώτον, η θεωρητική θεµελίωση των
ποιοτικών µεθοδολογιών/µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για τη σε
βάθος διερεύνηση (περιγραφή και κατανόηση) του βιώµατος και των επιπτώσεων του
διαζυγίου στα µέλη της οικογένειας ως µελέτη περιπτώσεων και δεύτερον, η αναλυτική
παρουσίαση του ερευνητικού σχεδιασµού, δηλαδή, η παρουσίαση των στόχων, του
δείγµατος, του χώρου-χρόνου και των µεθοδολογικών εργαλείων και διαδικασιών της
έρευνας.
Στη παρούσα εργασία ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης περιπτώσεων η
συστηµική και η ερµηνευτική φαινοµενολογική µεθοδολογία έρευνας, διότι θεωρήθηκαν οι
καταλληλότερες αναφορικά µε τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, που σχετίζονται
µε τις διαδικασίες και τα δυναµικά της οικογένειας και τα βιώµατα µέσα σε αυτήν. Σε έναν
τέτοιο τύπο έρευνας απαιτείται άµεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ ερευνητή και
συµµετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνητικών αλληλεπιδράσεων διεξήχθηκαν εις
βάθος συνεντεύξεις βασισµένες σε ηµι-δοµηµένες και ελεύθερες ερωτήσεις, εθνογραφικές
παρατηρήσεις, εφαρµογή ιχνογραφικής δραστηριότητας και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι
προσέγγισης βασισµένης στην τέχνη (βλ. Πουρκός, 2015· Τζώρτζη & Πουρκός, 2015), µέσω
των οποίων συγκεντρώθηκε πλούσιο και σηµαντικό για την έρευνά µας υλικό. Το ερευνητικό
αυτό υλικό προήλθε από δύο διαζευγµένες µητέρες και τα παιδιά τους και δύο διαζευγµένους
πατέρες από την Κρήτη.
Συνοψίζοντας, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται το σκεπτικό της επιλογής των
ποιοτικών µεθοδολογιών/µεθόδων έρευνας, οι ερευνητικοί στόχοι, η επιλογή του δείγµατος,
το χωροχρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της διαδικασίας, τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία
χρησιµοποιηθήκαν για την έκβαση της έρευνας, καθώς και η διαδικασία της έρευνας και το
όλο σκεπτικό της.
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7.2. Σκεπτικό της επιλογής των ποιοτικών µεθόδων έρευνας – ερµηνευτική
φαινοµενολογική και συστηµική προσέγγιση στο πλαίσιο της µελέτης περιπτώσεων
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε βάση την ποιοτική µεθοδολογία. Σύµφωνα
µε τους Πουρκό και Δαφέρµο (2010α, 2010β· επίσης Ιωσηφίδης, 2003, 2008), η ποιοτική
µεθοδολογική προσέγγιση συµβάλλει στην ανάπτυξη σύνθετων και λεπτοµερών περιγραφών,
ενώ παράλληλα η κατανόηση ενός φαινοµένου γίνεται άµεσα, µέσω της επαφής µε τα άτοµα
που συµµετέχουν στην έρευνα και της καταγραφής των εµπειριών τους. Ειδικότερα, η
ποιοτική µεθοδολογία επιλέχθηκε, διότιη εστίαση της είναι στον τρόπο µε τον οποίο ο
κόσµος ερµηνεύεται και γίνεται κατανοητός από τους συµµετέχοντες και στην παραγωγή
νέων τρόπων κατανόησης των φαινοµένων και των πλαισίων γνώσης (McLeod, 1994),
ανταποκρίνεται καλύτερα στα ερευνητικά ερωτήµατα και στους στόχους της έρευνας.
Επιπλέον, εφόσον το επίκεντρο της παρούσας έρευνας βρίσκεται στα βιώµατα των
συµµετεχόντων και στις διαδικασίες, η µεθοδολογία συλλογής, ανάλυσης και ερµηνείας των
ερευνητικών δεδοµένων που επιλέχθηκε και θεωρήθηκε ως περισσότερο κατάλληλη είναι η
ερµηνευτική φαινοµενολογική και η συστηµική προσέγγιση στο πλαίσιο της µελέτης
περιπτώσεων.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να τονίσουµε από την αρχή ότι η εφαρµογή των αναφερόµενων
πιο πάνω µεθοδολογικών προσεγγίσεων έγινε στο πλαίσιο µελέτης περιπτώσεων µελών
οικογένειας που είχαν το βίωµα του διαζυγίου, που θα άξιζε να αναφερθούµε λίγο εδώ.
Σύµφωνα µε τον Ιωσηφίδη, η µελέτη περίπτωσης «συνίσταται στην ανάλυση ενός γενικού
κοινωνικού φαινοµένου µέσα από µια συγκεκριµένη µορφή εκδήλωσής του, δηλαδή µέσα
από µια συγκεκριµένη περίπτωση» (Ιωσηφίδης, 2003: 64). Έτσι, θεωρούµε την ερευνητική
στρατηγική της µελέτης περίπτωσης ως την κατάλληλη προσέγγιση για τους σκοπούς της
έρευνας µας, αφού µέσω αυτής, σύµφωνα και µε τον Yin (1993, 2003), τους Miles και
Huberman (1994), τον Robson (2007: 211-212)και τους Cohen, Manion και Morrison (2008:
311), δίνεται η δυνατότητα να ανιχνευθούν, να σκιαγραφηθούν και να περιγραφούν τα
βιώµατα, οι σκέψεις, η δράση και τα συναισθήµατα των υποκειµένων της έρευνας στο
συγκεκριµένο πλαίσιο που αυτά ζουν και δραστηριοποιούνται.
Η ερµηνευτική φαινοµενολογική ανάλυση αποτελεί µία ποιοτική µεθοδολογική
προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην εις βάθος διερεύνηση των προσωπικών βιωµένων
εµπειριών και στην εξέταση του τρόπου µε τον οποίο οι συµµετέχοντες κατανοούν τοµέρος
της πραγµατικότητας που µας ενδιαφέρει και αντιλαµβάνονται σηµαντικές διαστάσεις της
ζωής τους σε σχέση µε αυτήν (Πουρκός, 2010· Smith et al., 2009· Smith & Eatough, 2007).
Όσον αφορά τη βιωµένη εµπειρία, η προσέγγιση αυτή ασχολείται µε όλες τις διαστάσεις της,
από τα συναισθήµατα, τις επιθυµίες και τα κίνητρα των ατόµων, µέχρι τα συστήµατα
πεποιθήσεών τους και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά επιδρούν στη συµπεριφορά και τις
δράσεις τους (Eatough & Smith, 2008) µέσα στον φυσικό και κοινωνικό κόσµο. Ο
κοινωνικός κόσµος, ως παράγωγο της ανθρώπινης δραστηριότητας, συγκροτείται και
αναπαράγεται σύµφωναµε τη φαινοµενολογική προοπτική µέσα από τις κοινωνικές εµπειρίες.
Αυτές αποτελούν το υπόβαθρο για να αναλάβουν δράσεις τα ίδια τα άτοµα και να περάσουν
στη συνέχεια, βασιζόµενα σε αποθέµατα γνώσης και µέσω της «τυποποίησης», σε διαδράσεις
(το είδος δράσης που συντελείται όταν δύο ή περισσότερα άτοµα δρουν, επηρεάζοντας το ένα
το άλλο). Ωστόσο, ο κοινωνικός κόσµος είναι δηµιούργηµα της συνείδησης των ανθρώπων
και µε αυτήν την έννοια η φαινοµενολογική προοπτική αφορά περισσότερο τη δράση της
συνείδησης, παρά µε τη δράση στον εξωτερικό κόσµο, o οποίος έχει νόηµα µέσω της
συνείδησης που διαµορφώνουµε γι’ αυτόν (Greib, 1998). Επίσης, µια εξίσου αξιωµατική
θέση της φαινοµενολογικής προοπτικής είναι ότι ο κοινωνικός κόσµος και η κοινωνική ζωή
υφίστανται επειδή τα άτοµα βιώνουν και συµµερίζονται κοινότητες νοηµάτων. Συνεπώς η
ανάλυση της δοµής του νοήµατος στο επίπεδο του ατόµου και στο επίπεδο της σχέσης του
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προς τις αντιλήψεις των άλλων (διϋποκειµενικότητα), καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι «δηµιουργούν» και ερµηνεύουν από κοινού τον κοινωνικό κόσµο. Εφόσον
οικοδοµείται η γνώση για τον κοινωνικό κόσµο αντλώντας από µια βασική δεξαµενή
«χαοτικών» εµπειριών, που από µόνες τους δε διαθέτουν κανένα νόηµα, επιβάλλεται µια
πρώτη κατηγοριοποίηση σε τύπους σηµασιών και ορισµών, ώστε να προκύπτουν
ενδεδειγµένες δράσεις για τα άτοµα (τυποποίηση). Η τυποποίηση των κοινωνικών σχέσεων,
που βρίσκεται εντός της βιωµένης εµπειρίας ως διαδικασίας κατηγοριοποίησης καταστάσεων
και προσώπων επεξεργάζεται τύπους βιωµάτων µε κριτήριο τη µεταξύ τους οµοιότητα
(Greib, 1998). Η σύλληψη της κοινωνικής πραγµατικότητας της καθηµερινής ζωής µέσα από
συνεχείς τυποποιήσεις, οι οποίες προοδευτικά γίνονται πιο ανώνυµες όσο αποµακρύνονται
από το «εδώ και τώρα» των αµοιβαίων σχέσεων (θεσµοποίηση), δίνει την εντύπωση πως οι
κοινωνικοί θεσµοί είναι συνέχεια των τυπικών και τυποποιηµένων πράξεων και των
διαδράσεων των υποκειµένων (Μπέργκερ & Λούκµαν, 2003). Η ερµηνευτική
φαινοµενολογική ανάλυση έχει τις θεωρητικές της ρίζες σε τρία πεδία, από τα οποία
επηρεάζεται: τη φαινοµενολογία, την ερµηνευτική προσέγγιση και την ιδεογραφική
προσέγγιση. Η συγκεκριµένη ανάλυση θεωρείται ερµηνευτικήφαινοµενολογική, καθώς
περιλαµβάνει ενδελεχή διερεύνηση της πραγµατικότητας των ατόµων και προσπάθεια
εµβάθυνσης στις προσωπικές τους αντιλήψεις για το βίωµα του διαζυγίου (Smith & Osborn,
2003). O πρωταρχικός στόχος της φαινοµενολογίας είναι, σύµφωνα µε τον Moustakas (1994),
η κατανόηση του τι σηµαίνει µία εµπειρία για τα άτοµα που την έχουν βιώσει και µπορούν να
την περιγράψουν διεξοδικά. Συγκεκριµένα, η ερµηνευτική φαινοµενολογική προσέγγιση
ασχολείται µε τη διερεύνηση του πώς γίνεται αντιληπτό ένα φαινόµενο και η/ο
ερευνήτρια/ερευνητής εµπλέκεται στο να διευκολύνει και να διατυπώσει το νόηµα αυτής της
αντίληψης (Smith et al., 2009). Η έµφαση σε αυτόν τον τρόπο ανάλυσης τοποθετείται στον
ενεργητικό ρόλο του ερευνητή και τη δυναµική διαδικασία ανάµεσα σε αυτόν και τον
συµµετέχοντα. Τέλος, η ανάλυση αυτή επηρεάζεται από την ιδεογραφία, η οποία ασχολείται
µε το συγκεκριµένο, και µάλιστα µε την εξατοµίκευση µε λεπτοµέρειες και σε βάθος. Η
ιδεογραφική προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση µε τη νοµοθετική, που επικρατεί σε πληθώρα
ψυχολογικών ερευνών και η οποία ενδιαφέρεται για τη διατύπωση συµπερασµάτων που
αφορούν σε οµάδες και πληθυσµούς και θεµελιώνουν γενικές αρχές για την ανθρώπινη
συµπεριφορά (Smith et al., 2009). Αντίθετα, στην ερµηνευτική φαινοµενολογική ανάλυση το
ενδιαφέρον εστιάζεται σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση και για το λόγο αυτό η ανάλυση
ξεκινάει µε τη λεπτοµερή ανάγνωση καθεµίας από τις ατοµικές περιπτώσεις (Smith &
Eatough, 2007). Έτσι, η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τους συµµετέχοντες σε συγκεκριµένα
χωρικά και χρονικά πλαίσια και εξετάζει τις ατοµικές περιπτώσεις ενδελεχώς, προτού
φωτιστεί η σύνδεσή τους µε τα γενικευµένα ευρήµατα των νοµοθετικών ερευνών.
Σύµφωνα µε το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο της ερµηνευτικής φαινοµενολογικής
ανάλυσης, η ανάλυση των παρατηρήσεων στην παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τον
εντοπισµό παρόµοιων νοηµάτων µεταξύ των συνεντεύξεων. Τα νοήµατα αυτά
οµαδοποιήθηκαν µε βάση το ρόλο του κάθε συµµετέχοντα (µητέρες, πατέρες, παιδιά) και στη
συνέχεια µε βάση το περιεχόµενό τους (Smith & Osborne, 2003) και άλλα κριτήρια, στο
πλαίσιο των οποίων δηµιουργήθηκαν κατηγορίες και υποκατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό,
εξετάσαµε επανειληµµένα τα δεδοµένα των συνεντεύξεων σε όλα τα στάδια της ανάλυσης,
ώστε να διατηρηθεί κατά το δυνατόν η ακεραιότητα όσων είπαν οι συµµετέχοντες. Σε αυτήν
την κυκλική διαδικασία ο στόχος, σύµφωνα µε τους Smith και Eatough (2007), είναι να
γίνεται ξεκάθαρη, κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης, η διαφοροποίηση
µεταξύ των περιγραφών των συµµετεχόντων και των ερµηνειών της ερευνήτριας.
Μια ακόµα µεθοδολογική προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
είναι η συστηµική προσέγγιση. Ο όρος «σύστηµα» αναφέρεται, ως το σύνολο των στοιχείων
που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, και το οποίο αντιδρά ως µία ενότητα στις εξωτερικές και
201

εσωτερικές πιέσεις που δέχεται. Εστιάζει στη σχέση µεταξύ των στοιχείων και όχι στα ίδια τα
στοιχεία. Η σχέση ανάµεσα σε δυο ή περισσότερα στοιχεία δεν είναι γραµµική. Είναι µια
σχέση «ολότητας». Η αλλαγή σε ένα στοιχείο του συστήµατος επηρεάζει τα άλλα στοιχεία
του και προκαλεί αλλαγή όλου του συστήµατος. Το σύστηµα είναι µεγαλύτερο από το
άθροισµα των στοιχείων του. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται πως δεν υπάρχει αντικειµενική
πραγµατικότητα έξω από το υποκείµενο που τη διαµορφώνει (Meyer, Moore & Viljoen,
1997). Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό οι άνθρωποι να κατασκευάσουν µια «πραγµατικότητα»
µαζί, παραδείγµατος χάριν όταν συµφωνούν για την επίτευξη συναίνεσης. Έτσι για
παράδειγµα, τα άτοµα συµφωνούν ότι το διαζύγιο είναι ένας νοµικός χωρισµός ανάµεσα σε
δύο νόµιµα παντρεµένους ανθρώπους. Ωστόσο µερικοί άνθρωποι µπορεί να θεωρούν ότι το
διαζύγιο είναι µια ουσιαστική και θετική εµπειρία µάθησης, ενώ άλλοι µπορεί να θεωρούν ότι
είναι µια τραυµατική, άδικη και καταστροφική εµπειρία. Με άλλα λόγια, η έννοια που
αποδίδεται από ένα άτοµο σε ένα θέµα ή µια εµπειρία καθορίζεται από το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα και όχι από το θέµα ή την εµπειρία (Dell, 1985). Το πρόσωπο αντανακλά τις
ανάγκες, τις επιθυµίες, τους στόχους, τις αξίες και τις προτεραιότητές του. Αλλά αυτά µε τη
σειρά τους, θα αποτελέσουν επίσης τις ανάγκες, τις επιθυµίες, τους στόχους, τις αξίες και τις
προτεραιότητες του ευρύτερου συστήµατος, του οποίου το πρόσωπο είναι ένα µέρος. Στο
πλαίσιο αυτό, η οικογένεια µελετάται ως ένα ενιαίο σύνολο και θεωρείται ως ένα οργανικό
σύστηµα που τείνει να διατηρεί την ισορροπία του, η οποία, ωστόσο, συχνά διαταράσσεται
από ερεθίσµατα από και προς το περιβάλλον. Το οικογενειακό σύστηµα συνιστά ένα
δυναµικό σύστηµα µε συνεχείς αλλαγές, αυθόρµητα οργανωµένο και αµείλικτα
προσαρµοστικό (Stanton & Welsh, 2012).Τα µέλη που απαρτίζουν την οικογένεια έχουν
ενεργή συµµετοχή, αλληλεπιδρούν συνεχώς µεταξύ τους και αλληλοεξαρτώνται, καθώς η
συµπεριφορά κάθε µέλους επηρεάζει τη συµπεριφορά των άλλων µελών. Μέσα από τις
σχέσεις που δηµιουργούνται καθένας επηρεάζει τον άλλο και όλα µαζί τα µέλη φέρουν
ευθύνη για τα αίτια και τα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς που εκδηλώνουν (McLeod,
2003). Η συστηµική προσέγγιση αναλύει και διερευνά τα διάφορα ζητήµατα που εκδηλώνει
το άτοµο µέσα από ένα κοινωνικό και πολιτισµικό πρίσµα. Αυτή µπορεί να συνδυαστεί υπό
τη σκέπη της χαϊντεγκεριανής προοπτικής της ερµηνείας, η οποία αναγνωρίζει ότι όλα τα
δεδοµένα συµβαίνουν µέσα σε ένα πλαίσιο και σε µια ιστορία που δεν µπορεί να
ξεπεραστούν (Speziale & Carpenter, 2003). Ένα από τα βασικά στοιχεία, επίσης, της
ερµηνευτικής φαινοµενολογικής προσέγγισης του Heidegger είναι η ιστορικότητα ή η ιδέα
ότι κάθε συνάντηση συνεπάγεται µια ερµηνεία µε βάση το ιστορικό του ατόµου, αλλά και τις
αντιλήψεις και τη συµπεριφορά του, που έχουν διαµορφωθεί µε βάση αυτό.Το ζήτηµα που
εγείρει δυσκολίες προσαρµογής συµπεριφοράς ή συναισθηµατικής προσαρµογής των µελών
µίας οικογένειας µελετάται µέσα σε αυτήν –στοσυγκεκριµένο σύστηµα. Τα προβλήµατα
µπορεί να εµφανιστούν σε συγκεκριµένα εξελικτικά στάδια των µελών της ή όταν τα µέλη
της οικογένειας αρνούνται την πραγµατικότητα που βιώνουν (Bor et al., 1989) ή να
ανακύψουν λόγω της αναποτελεσµατικότητας της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης (McLeod,
2003).
Χρησιµοποιώντας τις δυο παραπάνω προσεγγίσεις για τη µελέτη του βιώµατος του
διαζυγίου, δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν οι απόψεις που εκφράζουν οι συµµετέχοντες
για τις σχέσεις τους. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα για µια ενεργητική και ολιστική
εξερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων, οι οποίες δεν αντιµετωπίζονται ως σταθερές, όπως
έχει επικρατήσει στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων και θεωριών, αλλά ως ενεργητικές
επαφές, ευέλικτες, οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Ο άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής του βιώνει κρίσεις, όπως είναι για παράδειγµα ο χωρισµός, η µετανάστευση, η
απώλεια, η ασθένεια, ο θάνατος, κ.ά., τα οποία αλλάζουν ριζικά τις συνέχειες και τις
συνθήκες της οικογενειακής ζωής. Μια τέτοια θεώρηση προσθέτει µια άλλη ασυνείδητη
διάσταση της κοινωνικής ζωής, που σχετίζεται µε την αναγνώριση, ότι το τι είναι οι άνθρωποι
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δεν εξαρτάται µόνο από τις θετικές σχέσεις, αλλά και από την απουσία αρνητικών σχέσεων,
όπως η απουσία, η µνήµη και το νόηµα που δίνεται στα λόγια και στη στάση των άλλων και
τα οποία επηρεάζουν όχι µόνο το τι είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, αλλά και αυτό που µπορούν να
γίνουν. Μέσα από µια τέτοια θεώρηση προκύπτει ότι τα άτοµα προσπαθούν να αναδείξουν το
αµετάκλητο των «διαλυµµένων» σχέσεων, την αγωνία, τον πόνο, κ.ά., αλλά και να
δηµιουργήσουν µια νέα σχέση συγγένειας. Ειδικότερα η µετατροπή της οικογενειακής ζωής,
που επιφέρει το διαζύγιο, δεν απαλλάσσει τους ανθρώπους από την ανάγκη, την κοινωνική
διαδικασία να κατανοήσουν τον εαυτό τους σε σχέση µε έναν άλλο. Με βάση αυτό, µια
συστηµική και φαινοµενολογική προσέγγιση αυτών των συνεχειών επιτρέπει να υιοθετηθεί
µια διαφορετική προσέγγιση της οικογένειας, εστιάζοντας την προσοχή στον τρόπο που οι
άνθρωποι διεκδικούν και εκφράζουν τις συνέχειες µεταξύ τους µετά το διαζύγιο και µέσα στο
νέο οικογενειακό σύστηµα.
Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, για την κατανόηση της λειτουργίας και της οργάνωσης
των υπό µελέτη ατόµων και οικογενειών κρίνεται ότι δεν υπάρχει βαθύτερος τρόπος
κατανόησης της ιδιαίτερης οργάνωσης και λειτουργίας τους,παρά µόνο µέσα από το νόηµα
που αποδίδουν σ’ αυτή την εµπειρία οι ίδιοι οι συµµετέχοντες ως µοναδικές οντότητες και ως
µέλη διαφόρων συστηµάτων. Σκοπός αυτών, αλλά και γενικότερα της ποιοτικής προσέγγισης,
δεν είναι η γενίκευση των αποτελεσµάτων, αλλά η σε βάθος ανάλυση των φαινοµένων µε
βάση το πλαίσιο αναφοράς των συµµετεχόντων της έρευνας (Smith, Flowers&Larkin, 2009).
7.3. Στόχοι της έρευνας
Βασικός σκοπός της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι η περιγραφή και η ανάδειξη
των ψυχολογικών επιπτώσεων του διαζυγίου στα µέλη της οικογένειας και επίσης το πως
αυτό βιώνεται από αυτά. Η όλη προσπάθεια, που γίνεται µέσω της συστηµικής και της
φαινοµενολογικής µεθοδολογικής προσέγγισης µε τη χρήση ηµιδοµηµένων κλινικών
συνεντεύξεων, γενεογραµµατικών συνεντεύξεων, συµµετοχικής παρατήρησης, µεταφορικών
και ιχνογραφικών έργων, αποσκοπεί στη διερεύνηση των πιο κάτω ερευνητικών ερωτηµάτων:
1. Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τη διαµόρφωση του εαυτού και της ταυτότητας των
συµµετεχόντων;
2. Ποιες είναι οι σχέσεις, οι δυναµικές και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται
µεταξύ των µελών στο πλαίσιο του διαζυγίου;
3. Πώς η δοµή και η λειτουργία της διαζευγµένης οικογένειας επηρεάζουν το επίπεδο
συναισθηµατικής ανεξαρτησίας των συµµετεχόντων και ολόκληρο το
συναισθηµατικό σύστηµα της νέας µορφής οικογένειας;
4. Πώς η διαγενεακή ιστορία επηρεάζει τη λειτουργία των συµµετεχόντων µε τα
υπόλοιπα µέλη των οικογενειών τους;
5. Τι αντιλήψεις, µύθοι, προβολές, θέσεις και πρότυπα συµπεριφοράς και
επικοινωνίας κυριαρχούν στιςδιαζευγµένεςοικογένειες των υποκειµένων της
έρευνας;
6. Ποιοι παράγοντες και διαδικασίες καθορίζουν τις διαφοροποιήσεις των υπό µελέτη
ατόµων και την µοναδικότητα του βιώµατος σε ότι αφορά το διαζύγιο;
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7.4. Δείγµα της έρευνας
Από τη στιγµή που αποφασίστηκε η µεθοδολογία της παρούσας έρευνας, η σκέψη
εστιάστηκε, πρώτον, στο µέγεθος του ερευνητικού δείγµατος και δεύτερον, στο κριτήριο µε
το οποίο θα γινόταν η επιλογή του (Ματζούκας, 2007). Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε
ένας µικρός αριθµός συµµετεχόντων και συγκεκριµένα δυο διαζευγµένες µητέρες, τα παιδιά
τους και δυο διαζευγµένοι πατέρες. Το συγκεκριµένο δείγµα επιλέχθηκε µε βάση, πρώτον την
καταλληλότητα του σε σχέση µε τους στόχους της έρευνας, δεύτερον την προσβασιµότητα
της ερευνήτριας σε αυτό και τρίτον, τη διαθεσιµότητα των µελών την περίοδο εκπόνησης της
έρευνας.
Στην ποιοτική µεθοδολογία υπάρχει έντονα η ανάγκη σεβασµού των συµµετεχόντων
και των απόψεών τους, η συγκατάθεσή τους για τις συνεντεύξεις, η προστασία της ιδιωτικής
ζωής, της ανωνυµίας και της εµπιστευτικότητας. Η ανωνυµία είναι πολύ σηµαντική, ειδικά σε
περιοχές όπως η Κρήτη, όπου όλοι γνωρίζονται µεταξύ τους και από τα συµφραζόµενα
µπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των συµµετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της παρούσας
έρευνας και σε ότι αφορά τους συµµετέχοντες, κυριάρχησαν ηθικές αρχές, όπως η συναίνεση,
η ευεργεσία, η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα, η γνησιότητα και η ειλικρίνεια (Palmer, 1997),
καθώς και η ενηµέρωση των συµµετεχόντων ότι µπορούν να διακόψουν τις συνεντεύξεις
οποιαδήποτε στιγµή χωρίς αρνητικές συνέπειες. Ο στόχος κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε
σχέση µε τους συµµετέχοντες, ήταν να «ευεργετηθούν» (dogood) και «να µην υποστούν
βλάβη» (non maleficence). Οι συµµετέχοντες είχαν ενηµερωθεί για την ανάγκη αναφοράς σε
θέµατα οικογένειας και διαζυγίου (συστατικό στοιχείο της ενήµερης συγκατάθεσης).
Τα εµπλεκόµενα µέλη (παρόντα και απόντα) στην έρευνα παρουσιάζουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά (τα ονοµατεπώνυµα είναι ψευδή και οι επαγγελµατικές ιδιότητες των
συµµετεχόντων προσδιορίζονται µε τη χρήση γενικών επαγγελµατικών κατηγοριών για
λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων):
Σε ό,τι αφορά την πρώτη διαζευγµένη οικογένεια:
•

•

•

•

Μητέρα: Η Πετρούλα είναι µια διαζευγµένη µητέρα δύο παιδιών, επίσηµα χωρισµένη
εδώ και 9 χρόνια. Η ηλικία της κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων είναι 40 ετών,
κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη, εργάζεται µε µερική απασχόληση στην
οικογενειακή επιχείρηση των γονιών της, είναι δευτερόβαθµιας εκπαίδευσης και
ανήκει σε µεσαία κοινωνικό-οικονοµική τάξη.
Πατέρας: Ο Τάσος είναι διαζευγµένος πατέρας δύο παιδιών και επίσηµα χωρισµένος
εδώ και 9 χρόνια µε την Πετρούλα. Η ηλικία του κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι
43 ετών, κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη µε τη σηµερινή σύντροφό του και τον
γιο της, αλλά σε άλλο νοµό από την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του. Εργάζεται
περιστασιακά, είναι δευτερόβαθµιας εκπαίδευσης, ανήκει στη µεσαία κοινωνικόοικονοµική τάξη και φαίνεται να ασχολείται µε τυχερά παιχνίδια. Ο Τάσος είναι
φυσικά, συναισθηµατικά και οικονοµικά απών από τη ζωή των παιδιών του.
Γιος: Ο Οδυσσέας είναι το πρώτο παιδί και µοναχογιός της διαζευγµένης οικογένειας
και είναι 13 ετών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Το παιδί είναι γεννηµένο και
ζει στην Κρήτη µε την µητέρα του και την αδερφή του. Φοιτά στην πρώτη γυµνασίου,
είχε νοσήσει δυο φορές από την ασθένεια του καρκίνου και αντιµετωπίζει πολλά
µαθησιακά και συµπεριφορικά προβλήµατα.
Κόρη: Η Σαββίνα είναι το δεύτερο παιδί και µοναχοκόρη της διαζευγµένης
οικογένειας, είναι 12 ετών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και φοιτά στην έκτη
δηµοτικού. Το παιδί είναι γεννηµένο και ζει στην Κρήτη µε την µητέρα της και τον
αδερφό της.
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Σε ό,τι αφορά την δεύτερη διαζευγµένη οικογένεια:
•

•

•

•

Μητέρα: Η Ελπίδα είναι µια διαζευγµένη µητέρα δύο παιδιών, είναι επίσηµα
χωρισµένη εδώ και ένα χρόνο και η ηλικία της κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
είναι 34 ετών. Κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη, δεν εργάζεται, είναι
δευτερόβαθµιας εκπαίδευσης και ανήκει σε µεσαία κοινωνικό-οικονοµική τάξη, αλλά
τον τελευταίο καιρό σηµειώνεται πτώση των εισοδηµάτων της.
Πατέρας: Ο Άγγελος είναι διαζευγµένος πατέρας δύο παιδιών και είναι επίσηµα
χωρισµένος εδώ και ένα χρόνο. Η ηλικία του κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 35
ετών, κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη, αλλά σε άλλο νοµό µαζί µε τη δεύτερη
σύζυγό του και το γιό τους. Εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, είναι δευτερόβαθµιας
εκπαίδευσης και ανήκει στη µεσαία κοινωνικό-οικονοµική τάξη, αλλά το τελευταίο
χρονικό διάστηµα αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες. Δεν συµµετέχει στην
φροντίδα των παιδιών και καταβάλει µια πολύ µικρή οικονοµική στήριξη στην πρώην
σύντροφό του.
Γιος: Ο Ευγένιος είναι το πρώτο παιδί και µοναχογιός της διαζευγµένης οικογένειας.
Είναι 12 ετών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και φοιτά στην έκτη δηµοτικού. Το
παιδί είναι γεννηµένο και ζει στην Κρήτη µε την µητέρα του και την αδερφή του.
Κόρη: Η Ζαχαρούλα είναι το δεύτερο παιδί και µοναχοκόρη της διαζευγµένης
οικογένειας. Είναι 6 ετών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και παρουσιάζει
αναπτυξιακές δυσκολίες. Το παιδί είναι γεννηµένο και ζει στην Κρήτη µε τη µητέρα
του και τον αδερφό του, ενώ δεν έχει επαφές µε τον πατέρα του.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο διαζευγµένο πατέρα:
•

•

•

•

Πατέρας: Ο Ευκλείδης είναι διαζευγµένος πατέρας δύο παιδιών και είναι επίσηµα
χωρισµένος εδώ και δέκα χρόνια. Η ηλικία του κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 43
ετών, κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη. Είναι άνεργος, δευτερόβαθµιας
εκπαίδευσης και ασχολείται µε τυχερά παιχνίδια. Δεν έχει επαφή µε τα παιδιά του
τρία χρόνια µετά το διαζύγιο παρά την προσωπική του επιθυµία για επικοινωνία µαζί
τους και καταβάλει µια µικρή οικονοµική στήριξη στην πρώην σύντροφό του.
Μητέρα: Η Ματίλντα είναι µια διαζευγµένη µητέρα δύο παιδιών, είναι επίσηµα
χωρισµένη εδώ και δέκα χρόνια και η ηλικία της κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
είναι 41 ετών. Κατοικεί σε µια µεγάλη επαρχιακή πόλη µε τα δύο παιδιά της, τον
δεύτερο σύζυγό της και το παιδί τους, ηλικίας 3 ετών, είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος.
Γιος: Ο Σόλων είναι το πρώτο παιδί και µοναχογιός του Ευκλείδη, είναι 16 ετών κατά
τη διάρκεια των συνεντεύξεων και φοιτά στη δευτέρα λυκείου. Το παιδί ζει σήµερα σε
µια µεγάλη επαρχιακή πόλη µε την µητέρα του, τον σύντροφό της, την αδερφή του, το
νέο του αδερφό και δεν έχει καµία επικοινωνία µε τον πατέρα του κατόπιν δικής του
επιθυµίας.
Κόρη: Η Ελίζα είναι το δεύτερο παιδί και µοναχοκόρη του Ευκλείδη, είναι 14 ετών
κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και φοιτά στην τρίτη γυµνασίου. Το κορίτσι ζει
σήµερα σε µια µεγάλη επαρχιακή πόλη µε την µητέρα της, τον σύντροφό της, τον
αδερφό της και το νέο της αδερφό. Η Ελίζα έχει επικοινωνία µε τον πατέρα της, αραιή
κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, η οποία όµως είναι κρυφή µε σκοπό την αποφυγή
εντάσεων µεταξύ των µελών.
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Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο διαζευγµένο πατέρα:
•

•

•

Πατέρας: Ο Ίωνας είναι διαζευγµένος πατέρας ενός κοριτσιού και είναι επίσηµα
χωρισµένος εδώ και δέκα χρόνια. Η ηλικία του κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 39
ετών, κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη. Είναι ελεύθερος επαγγελµατίας,
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µεσαίας κοινωνικό-οικονοµικής τάξης. Έχει
τακτικές επαφές µε την κόρη του και καταβάλει σηµαντική οικονοµική στήριξη στην
πρώην σύντροφό του και στο παιδί του.
Μητέρα: Η Πηνελόπη είναι µια διαζευγµένη µητέρα ενός κοριτσιού, είναι επίσηµα
χωρισµένη εδώ και δέκα χρόνια και η ηλικία της κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
είναι 37 ετών. Κατάγεται και κατοικεί στην Κρήτη µε την κόρη της, είναι
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είναι ελεύθερη επαγγελµατίας.
Κόρη: Η Άριελ είναι 10 ετών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και φοιτά στην
τετάρτη δηµοτικού. Το κορίτσι είναι γεννηµένο και κατοικεί στην Κρήτη. Η Άριελ ζει
τις καθηµερινές µε τη µητέρα της και το σαββατοκύριακο µένει στο σπίτι του πατέρα
της.

7.5. Χώρος-χρόνος της έρευνας
Ιδιαίτερα σηµαντική στις ποιοτικές µεθόδους είναι η σηµασία του χωρικού και
χρονικού πλαισίου µέσα στο οποίο εµφανίζεται και ερευνάται ένα φαινόµενο, καθώς αυτό δεν
µπορεί να γίνει κατανοητό σε όλο το εύρος του εάν στην περιγραφή του δεν συµπεριληφθεί
το χωρο-χρονικό του πλαίσιο (Σταλίκας, 2005: 185). Το πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ο
χώρος διεξαγωγής της µελέτης, στην περίπτωση των δυο διαζευγµένων µητέρων και των
παιδιών τους ήταν το σπίτι των συµµετεχόντων, µε απώτερο σκοπό να µην αποµονωθούν οι
πτυχές/διαστάσεις του φαινοµένου, αλλά να µελετηθούν στο πλαίσιο στο οποίο εµφανίζονται,
δηλαδή στο φυσικό χώρο των συµµετεχόντων, προκειµένου να κατανοηθούν αυτές όσο είναι
δυνατό σε µεγαλύτερο βάθος (Σταλίκας, 2005: 189-191). Επίσης, η έρευνα λάµβανε χώρα και
στο σπίτι της ερευνήτριας, προκειµένου να παρατηρηθεί η συµπεριφορά των συµµετεχόντων
(των µητέρων) σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της κατοικίας τους, αλλά και για
πρακτικούς λόγους (η Ελπίδα φαινόταν πιο απελευθερωµένη, εκφραστική και αναλυτική στις
αφηγήσεις της στο σπίτι της ερευνήτριας). Σε ό,τι αφορά τους δυο διαζευγµένους πατέρες, η
έρευνα διεξαγόταν σε ήσυχες καφετέριες κατόπιν συµφωνίας µε την ερευνήτρια, καθώς τόσο
η συνεντευκτής, όσο και οι συµµετέχοντες αισθάνονταν πιο άνετα σε ένα ουδέτερο
περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο της έρευνας, η µελέτη του φαινοµένου διήρκησε ένα
περίπου χρόνο µε τις µητέρες και τα παιδιά τους, περίπου τρεις µήνες µε τον Ευκλείδη και
ένα µήνα στην περίπτωση του Ίωνα. Η ηµεροµηνία έναρξης της µελέτης για τις µητέρες και
τα παιδιά τους ήταν ο Μάρτιος του 2012και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ήταν ο Μάρτιος
του 2013, µε τον Ευκλείδη ο Νοέµβριος του 2014 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 και µε τον
Ίωνα ο Φεβρουάριος του 2016 µέχρι τον Μάρτιο του 2016. Το χρονοδιάγραµµα δεν ορίστηκε
εξ’ αρχής από την ερευνήτρια, αλλά καθορίστηκε βάσει του κύριου στόχου της έρευνας, που
δεν ήταν άλλος παρά η ολοκληρωµένη και σε βάθος καταγραφή και κατανόηση της οπτικής
γωνίας των ίδιων των συµµετεχόντων της έρευνας σε σχέση µε το βίωµα τους στο πλαίσιο
της οικογένειας, αλλά και η διαθεσιµότητα των συµµετεχόντων.
7.6. Διαδικασία και εργαλεία της έρευνας
Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαµε στην διδακτορική µας έρευνα συνιστά
µέρος µιας ευρύτερης πολυµεθοδολογικής ποιοτικής έρευνας – σχετικάµε τις αντιλήψεις
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(αναπαραστάσεις), τα βιώµατα, τις συµπεριφορές-ρουτίνες-πρακτικές, τα συναισθήµατα, τους
ρόλους, τους µηχανισµούς άµυνας κ.ά. των προσώπων που σχετίζονται µε τις σύγχρονεςµετανεωτερικές µορφές οικογένειας στον µεταβαλλόµενο κόσµο της Ελλάδας της κρίσης,
συµπεριλαµβανοµένων και των σχέσεων, δυναµικών κ.ά. που αναπτύσσονται σε συνάρτηση
µε τα ευρύτερα κοινωνικά τους πλαίσια– που διεξάγεται στην Εργαστηριακή Μονάδα
Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωµατικής, Ευρετικής και Αφηγηµατικής-Διαλογικής
Ψυχοπαιδαγωγικής κάτω από την εποπτεία του καθηγητή κ. Μάριου Πουρκού.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκαν τα εξής βασικά στάδια: Πρώτα έγινε η
επιλογή των συµµετεχόντων µε δειγµατοληψία κριτηρίου, έπειτα η γνωριµία µε τον κάθε
συµµετέχοντα, η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και ενσυναίσθησης. Στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκε η διερεύνηση και καταγραφή των γεγονότων που αφορούν το διαζύγιο
(συναισθήµατα, συµπεριφορές, αντιλήψεις, πρακτικές, ρόλοι, δυναµικές, σηµαντικά
συµβάντα που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των συµµετεχόντων κ.ά.), µέσα από τη χρήση
κλινικών και βιογραφικών-αφηγηµατικών συνεντεύξεων, προβολικών-µεταφορικών µέσων
(ιχνογραφικά έργα, µεταφορικά έργα, µαντινάδες και φωτογραφικό υλικό), γενεογράµµατος,
συµµετοχικής και µη παρατήρησης.
Η επιλογή των προαναφερόµενων µεθοδολογικών εργαλείων βασίστηκε στη λογική
ότι θα πρέπει να συλλεχθούν δεδοµένα, τα οποία επιτρέπουν τη σε βάθος κατανόηση των
υποκειµενικών εµπειριών των συµµετεχόντων. Τα εργαλεία τα οποία επιλέχθηκαν
αποσκοπούσαν στο να συλλεχθούν παρατηρήσεις που θα βοηθούν στην κατανόηση των
µοναδικών και ανεπανάληπτων εµπειριών των συµµετεχόντων, των πεποιθήσεων, των
στερεοτύπων και των αντιλήψεών τους. Συνεπώς, τα εργαλεία συλλογής των ερευνητικών
παρατηρήσεων στην παρούσα ποιοτική έρευνα έπρεπε να στερούνται αυστηρής δοµής,
προκειµένου να µην περιορίζονται οι συµµετέχοντες. Τα περισσότερα από αυτά είχαν µια
ηµι-δοµηµένη βάση, προκειµένου η ερευνήτρια να µην παρεκκλίνει από τα σηµεία και τα
θέµατα τα οποία θεωρούσε σηµαντικά, αλλά παράλληλα να αφήνει ελευθερία στους
συµµετέχοντες. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μη σχεδιασµένη (ελεύθερη) συνέντευξη µε τις δυο διαζευγµένες µητέρες και τα
παιδιά τους και τους δυο διαζευγµένους πατέρες.
Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη µε τις δυο διαζευγµένες µητέρες,τα παιδιά τους
και µε τους δυο διαζευγµένους πατέρες.
Ηµι-δοµηµένες κλινικές συνεντεύξεις σχετικά µε την οικογένεια µε τις δυο
διαζευγµένες µητέρες, τα παιδιά τους και τους δυο διαζευγµένους πατέρες.
Ηµι-δοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε το γενεόγραµµα των µητέρων και των
πατέρων.
Θεατή-συµµετοχική και θεατή–µη–συµµετοχική παρατήρηση των συµπεριφορών των
συµµετεχόντων και των αλληλεπιδράσεων µητέρων – παιδιών.
Προβολικά-µεταφορικά µέσα των συµµετεχόντων (κοινά, αλλά και διαφοροποιηµένα
για τον κάθε συµµετέχοντα).
Βιντεοσκόπηση οµάδας εστίασης µε τη συµµετοχή των δυο διαζευγµένων µητέρων.
Κριτικό-αναστοχαστικό ηµερολόγιο της ερευνήτριας.

Μετά το τέλος της έρευνας µε τη χρήση όλων των αναφερόµενων πιο πάνω
µεθοδολογικών εργαλείων, η ερευνήτρια προχώρησε στην αποµαγνητοφώνηση του πλούσιου
υλικού που συγκεντρώθηκε, µια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία στην οποία δαπανήθηκαν
αρκετές ώρες, ώστε να πραγµατοποιηθεί σε µετέπειτα φάση η ανάλυση των ερευνητικών
δεδοµένων. Κατά την ανάλυση η ερευνήτρια οικοδόµησε σταδιακά τις έννοιες, τους
θεµατικούς άξονες που συνθέτουν το φαινόµενο, ανακατασκευάζοντας τις διαφορετικές
πραγµατικότητες των συµµετεχόντων (εµπειρίες και σηµασίες που τους αποδίδονται). Παρά
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το γεγονός ότι βασικός στόχος ήταν η καταγραφή των µοναδικών χαρακτηριστικών της
εµπειρίας του κάθε ατόµου, επιχειρήθηκε, επίσης, να γίνει κατανοητή η ουσία της
διαδικασίας, δηλαδή το µέρος της εµπειρίας που µοιράστηκαν όλοι οι συµµετέχοντες
(κοινωνική δοµή της εµπειρίας). Στο τέλος διαµορφώθηκε η τελική έκθεση, µε βάση τους
γενεογραµµατικούς άξονες, η οποία σε αφηγηµατικό λόγο περιελάµβανε πλούσιες
περιγραφές και αναλύσεις της βασικής δοµής της εµπειρίας.
7.6.1. Μη σχεδιασµένη συνέντευξη (ελεύθερη συνέντευξη)
Καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας µελέτης κύριο ερευνητικό µέσο συλλογής
πληροφοριών ήταν η διεξαγωγή µη σχεδιασµένων συνεντεύξεων (βλ. παράρτηµα 1, ένα
παράδειγµα µη σχεδιασµένης συνέντευξης µε τον Οδυσσέα, γιοςδιαζευγµένης οικογένειας,
και την Πετρούλα, διαζευγµένη µητέρα) (Mason, 2010· Robson, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, η
ερευνήτρια πρότεινε το θέµα ή τα θέµατα στους συµµετέχοντες. Ωστόσο, η συζήτηση
εστιαζόταν σε µια όψη του θέµατος. Το κάθε άτοµο αφηνόταν να µιλήσει, βοηθιόταν για να
µιλήσει και µε διαρκείς ανατροφοδοτήσεις η ερευνήτρια φρόντιζε, κατευθύνοντας ελάχιστα
τη πορεία της συνέντευξης να διευρύνει ολοένα και περισσότερο το θέµα της συζήτησης. Η
ερευνήτρια πρόσεχε να κρατά µια «αµερόληπτη στάση», φροντίζοντας να δείχνει διαρκώς
ενδιαφέρον σε ό,τι ανέφερε ο αφηγητής, χωρίς να ευνοεί τη µια ή την άλλη άποψη που
εξέθετε. Κύριος στόχος της χρήσης αυτού του τύπου της συνέντευξης ήταν να µην
παραµορφώνεται η σκέψη των ερωτώµενων µέσω της επιβολής ενός αυστηρού ερευνητικού
πλαισίου. Επίσης, µέσω αυτού δηµιουργείται και διατηρείται πιο έντονο το ενδιαφέρον των
συνεντευξιαζόµενων γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να καθορίσουν οι ίδιοι τη συζήτηση
τόσο σε ότι αφορά το περιεχόµενο όσο και σε ότι αφορά την έκταση. Αυτό ωστόσο έχει ως
αποτέλεσµα να υπάρχει µεγαλύτερη δυσκολία στον τρόπο ερµηνείας των απαντήσεων, οι
οποίες δεν ήταν ενιαίες µεταξύ των συµµετεχόντων.
7.6.2. Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
Στη παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
(συνέντευξη µέσα από την οποία εκφράζονται ελεύθερα οι εµπειρίες ζωής των ανθρώπων)
(βλ. παράρτηµα 2, ένα παράδειγµα αφηγηµατικής-βιογραφικής συνέντευξης µε τον Ευκλείδη,
διαζευγµένο πατέρα) προκειµένου να εξασφαλιστούν ακριβείς, πιο λεπτοµερείς και πλούσιες
πληροφορίες. Επιλέχθηκαν οι συνεντεύξεις, διότι έχουν το πλεονέκτηµα να φανερώνουν στην
ερευνήτρια το «άρρητο», δηλαδή το καλυµµένο και το «ρητό», δηλαδήτο φανερό
περιεχόµενο των απαντήσεων του κάθε συµµετέχοντα. Στην περίπτωση του «άρρητου»
περιεχοµένου, η ερευνήτρια ήταν σε θέση να εντοπίσει στοιχεία, τα οποία δεν εκφράζονταν
λεκτικά από τον συµµετέχοντα, αλλά υπονοούνταν (Σταλίκας, 2005). Επίσης, η καταγραφή, η
µαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, έδωσε το πλεονέκτηµα στην ερευνήτρια να παρατηρεί
και να αναλύει εκ των υστέρων τη χροιά της φωνής –τον τόνο της φωνής– και τον τρόπο
έκφρασης του κάθε συµµετέχοντα, τα οποία αποτέλεσαν σηµαντικό πληροφοριακό υλικό που
λήφθηκε υπόψη κατά την ανάλυση των παρατηρήσεων. Επιπλέον, µέσω της βιογραφικήςαφηγηµατικής συνέντευξης ήταν εφικτό να έρθει στην επιφάνεια ο ρόλος του συνεντευκτή ως
ενεργός και αναστοχαστικός παράγοντας µέσα στη διαδικασία παραγωγής δεδοµένων (βλ.
Cohen & Manion, 1997), καθώς κεντρικός άξονας της έρευνας ήταν η άµεση αλληλεπίδραση
συνεντευκτή – συνεντευξιαζόµενων και όχι η ουδετερότητα του παρατηρητή, µε απώτερο
σκοπό η ερευνήτρια να γίνει µέρος του συστήµατος του κάθε ατόµου και της οικογένειας
συνολικότερα και κατ’ επέκταση να κατανοήσει σε βάθος τα γεγονότα/συµβάντα και τις
αφηγήσεις των συµµετεχόντων. Ειδικότερα, η βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη είναι µια
µορφή ανοικτής συζήτησης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποτελεί ανοργάνωτη µορφή
συζήτησης. Στο εν λόγω µέσο, ο συνεντευξιαζόµενος αφηγείται την ιστορία της ζωής του και
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ωθείται να υιοθετήσει ως τρόπο παρουσίασης την αφήγηση και όχι την αόριστη,
αποστασιοποιηµένη περιγραφή. Ο αφηγητής ανασυγκροτεί δράσεις ή γεγονότα, τα οποία
συνέβησαν στο παρελθόν, από ένα παροντικό σηµείο εκκίνησης. Στη βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη εκτός από τον κύριο λόγο, τον οποίο διαδραµατίζουν οι αφηγήσεις,
εµπεριέχονται και άλλοι τρόποι έκφρασης, όπως περιγραφές, αξιολογήσεις, θεωρίες,
επιχειρηµατολογίες, οι οποίοι συχνά είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικοί και αφορούν τον τρόπο
ερµηνείας του αφηγητή. Εποµένως, η βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη αποτελεί µια
αφηγηµατική έκφραση των συνειδητών ανησυχιών-βιωµάτων και επίσης, των ασυνείδητων
πολιτισµικών, κοινωνικών και άλλων διαδικασιών. Επιπλέον, εστιάζει και φέρνει στην
επιφάνεια την ιδιαιτερότητα της µεµονωµένης εµπειρίας στις προσωπικές ιστορίες ζωής και
του πλαισίου στο οποίο ζει το άτοµο. Μέσω της βιογραφικής-αφηγηµατικής συνέντευξης ο
συνεντευξιαζόµενος καθίσταται ρυθµιστής του περιεχοµένου και της δοµής του
αφηγηµατικού του λόγου. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο αφηγητής-συµµετέχοντας έχει την
ελευθερία να κατευθύνει ο ίδιος τη ροή, το περιεχόµενο και τη δοµή της αφήγησής του, χωρίς
να κατευθύνεται και να ανακόπτεται από τον συνεντευκτή (Τσιώλης, 2006). Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να αποκτά µεγαλύτερη ελευθερία και άνεση και ο αφηγητής, γεγονός που τον
κάνει να παράγει περισσότερες πιο αυτοπεριγραφικές και εκτενείς αφηγήσεις,
επιχειρηµατολογίες, θεωρίες. Συνοψίζοντας, η βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη οδηγεί
σε µια αυτοαποκάλυψη του αφηγητή και του προσωπικού του βιώµατος, το οποίο αποτελεί
έναν από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας.
7.6.3. Κλινική συνέντευξη
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ένα σηµαντικό µεθοδολογικό εργαλείο συλλογής
δεδοµένων αποτέλεσε η κλινική συνέντευξη του (βλ. παράρτηµα 3, ένα παράδειγµα κλινικής
συνέντευξης µε την Ελπίδα, διαζευγµένη µητέρα) «Πώς Σκέφτοµαι για την Οικογένεια –
Πουρκός, Μ.», η οποία βασίστηκε σε έναν κορµό ερωτήσεων, που εξέταζαν τις
ψυχοκοινωνικές αναπαραστάσεις των συµµετεχουσών για ζητήµατα οικογένειας, µε σκοπό
να συλλεχθούν περισσότερες και σε βάθος ερευνητικές πληροφορίες που αφορούσαν τις ίδιες
τις µητέρες, τις αντιλήψεις τους, τις συµπεριφορές τους, κ.ά. Η κλινική συνέντευξη «Πώς
Σκέφτοµαι για την Οικογένεια» διεξήχθη µε τις διαζευγµένες µητέρες στο πλαίσιο των
επισκέψεων στο σπίτι της κάθε οικογένειας. Στην περίπτωση της Πετρούλας ξεκίνησε στις
20/9/2012 και ολοκληρώθηκε στις 8/11/2012 και στην περίπτωση της Ελπίδας ξεκίνησε στις
4/9/2012 και ολοκληρώθηκε στις 16/10/2012, ωστόσο η ερευνήτρια επανερχόταν σε σχετικά
ζητήµατα σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις. Η κλινική συνέντευξη αποτελείτο από πενήντα έξι
ερωτήσεις «ανοιχτού» τύπου αναφορικά µε ζητήµατα της οικογένειας και θέµατα σχετικά µε
αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, η κλινική συνέντευξη που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε στις
παρακάτω ερωτήσεις:
«Κλινική συνέντευξη για την οικογένεια»
(Εργαλείο κατασκευασµένο από τον Μάριο Πουρκό)
1.
2.
3.
4.

Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια; Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε;
Εσείς τι θεωρείτε οικογένεια; Θα µπορούσατε να µου δώσετε έναν σύντοµο ορισµό.
Για εσάς τι ρόλο παίζει η οικογένεια;
Τι άποψη έχετε για τον θεσµό της οικογένειας σήµερα; Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε
αναλυτικά;
5. Γιατί νοµίζετε ότι παντρεύονται οι άνθρωποι;
6. Πιστεύετε ότι η οικογένεια παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και γιατί;
7. Θεωρείτε ότι είναι σκοπός του ανθρώπου να παντρεύεται και να κάνει οικογένεια και γιατί;
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8. Τι δυσκολίες και ανησυχίες πιστεύετε ότι έχουν οι νέοι σήµερα όταν αποφασίζουν να
παντρευτούν;
9. Τι γνώµη έχετε για τις απελευθερωµένες και τις ελεύθερες σχέσεις;
10. Τι είδους σχέση θα θέλατε να έχετε και γιατί;
11. Εσείς τι άποψη έχετε για τις νέες µορφές οικογένειες που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια, δηλαδή τις µονογονεϊκές, τις ανάδοχες, τις οµοφυλόφιλες, αυτές που προκύπτουν
από δεύτερο γάµο;
12. Τι άποψη έχετε για τις περιπτώσεις όπου ένα παιδί µεγαλώνει σε µια οικογένεια µε
οµοφυλόφιλους γονείς;
13. Γιατί πιστεύετε ότι αλλάζει σήµερα µορφή η οικογένεια; Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;
14. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι άνθρωποι κάνουν παιδιά;
15. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος των παιδιών στην οικογένεια;
16. Τι δυσκολίες και εµπόδια έχει να συναντήσει σήµερα κάποιος που σκέφτεται να κάνει
οικογένεια;
17. Τι δυσκολίες και ανησυχίες πιστεύετε ότι έχουν σήµερα οι νέοι όταν αποφασίζουν να
κάνουν παιδιά; Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε;
18. Θεωρείτε ότι ο θεσµός της οικογένειας περνάει κρίση και γιατί;
19. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι φτάνουν σήµερα οι άνθρωποι στο διαζύγιο;
20. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι προχωρούν πιο εύκολα στις στη διάλυση της οικογένειας
και
γιατί;
21. Εσείς τι νοµίζετε ότι φταίει για την αύξηση των διαζυγίων σήµερα;
22. Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η οικογένεια στο µέλλον;
23. Τι διαφορές βλέπετε ότι υπάρχουν µεταξύ της οικογένειας στη δική σας εποχή και της
οικογένειας όπως λειτουργούσε σε παλαιότερες εποχές, όσον αφορά την οργάνωση (την
δοµή) της οικογένειας, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις;
24. Θεωρείτε ότι υπάρχει χάσµα γενεών ανάµεσα σε παιδιά και γονείς σήµερα και γιατί;
25. Τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει στην οικογένειά σας και γιατί;
26. Τι δυσκολίες και ανησυχίες έχουν οι γονείς σας; Περιγράψτε µου αναλυτικά.
27. Εσείς είστε ευχαριστηµένη από την οικογένεια σας και γιατί;
28. Τι παράπονα έχετε από την συµπεριφορά των γονιών σας και γιατί;
29. Τι θεωρείτε ως πιο σηµαντικό από αυτά που σας έχει µεταδώσει η οικογένειας σας;
30. Πιστεύετε ότι είστε προσκολληµένη στην οικογένεια σας ή πιο ανεξάρτητη;
31. Περιγράψτε µου την ιδανική οικογένεια για σας. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες
οι συµπεριφορές των µελών της και ποιες οι αντιλήψεις τους;
32. Εσείς αν είχατε την δυνατότητα να ανήκετε σε µια άλλη οικογένεια σε τι οικογένεια θα
θέλατε να ανήκετε;
33. Τι ρόλο έπαιξαν οι γονείς σας στις διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησης στη
διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεων σας;
34. Εσάς σας άγχωνε η σκέψη του να κάνετε δικιά σας οικογένεια;
35. Ποια θεωρείτε την πιο κατάλληλη ηλικία για να προχωρήσει κάποιος στη δηµιουργία
οικογένειας και γιατί;
36. Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια από σήµερα;
37. Η επαγγελµατική αποκατάσταση θεωρείτε ότι είναι πιο σηµαντική από την δηµιουργία
οικογένειας και γιατί;
38. Εσείς πώς φαντάζεστε την οικογένεια που θα θέλατε να δηµιουργήσετε; Θα διέφερε από την
οικογένεια στην οποία µεγαλώσατε και αν ναι σε τι;
39. Πόσα παιδιά θαθέλατε να κάνετε και γιατί;
40. Πιστεύετε ότι µια γυναίκα ολοκληρώνεται όταν κάνει παιδιά και γιατί;
41. Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε τα ιδανικά παιδιά;
42. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρει κάποιος ένα σύντροφο για να τον παντρευτεί και να
κάνει οικογένεια µαζί του και γιατί;
43. Για εσάς ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος που θα θέλατε να δηµιουργήσετε οικογένεια;
44. Θεωρείτε πως για κάθε άνθρωπο υπάρχει το άλλο του µισό και θα πρέπει να το περιµένει
κανείς να το βρει για να κάνει οικογένεια;
45. Εσείς θα ήσασταν διατεθειµένη να αφήσετε τις σπουδές σας για να κάνετε οικογένεια;
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46. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος, σύµφωνα µε την άποψη σας, για να παντρευτεί
κάποιος;
47. Εσείς θα µπορούσατε να φτάσετε σε γάµο µόνο από οικονοµικό συµφέρον ή τα αισθήµατα
θα είναι αυτά που θα οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο;
48. Πιστεύετε ότι πρέπει να εργάζεται η µητέρα;
49. Θα µπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας µε ένα παιδί εκτός γάµου;
50. Τι θα σας έκανε να διαλύσετε την οικογένειά σας αµέσως;
51. Εσείς πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στο ρόλο της µητέρας; Πώς πιστεύετε ότι είστε;
52. Πώς είσαστε εσείς ως γονέας;
53. Ποιο νοµίζετε ότι θα ήταν το καλύτερο που θα µπορούσατε να κάνετε για το παιδί σας, τα
παιδιά σας;
54. Για εσάς τι είναι αυτό που φέρνει µια οικογένεια πιο κοντά;
55. Τι είναι αυτό που αποµακρύνει τα µέλη µεταξύ τους;
56. Για εσάς πότε τελειώνει η «αποστολή» της οικογένειας και οι ευθύνες των γονιών απέναντι
στα παιδιά;

Στο πλαίσιο της έρευνάς µας χρησιµοποιήθηκαν επίσης η κλινική συνέντευξη «Για
Διαζευγµένους Γονείς» και η κλινική συνέντευξη «Για το Βίωµα του Διαζυγίου» –
εµπνευσµένες από τηνπαρακολούθηση ενός σεµιναριακού µαθήµατος του Γ. Τσιώλη που
αφορούσε τις ποιοτικές-βιογραφικές έρευνες–, οι οποίες αποτελούνταν από ένα κορµό
ερωτήσεων που εξέταζαν τις εµπειρίες και τα βιώµατα των συµµετεχουσών µητέρων για
ζητήµατα διαζυγίου, µε σκοπό να συλλεχθούν περισσότερες και σε βάθος ερευνητικές
πληροφορίες που αφορούσαν τις αντιλήψεις τους, τις συµπεριφορές, τις εµπειρίες τους, τα
βιώµατά τους, κ.ά. σε σχέση µε το διαζύγιο. Σε ό,τι αφορά την κλινική συνέντευξη «Για
Διαζευγµένους Γονείς», στην περίπτωση της Πετρούλας πραγµατοποιήθηκε από τις
22/1/2013 έως τις 14/2/2013 και στην περίπτωση της Ελπίδας από τις 16/10/2012 έως τις
22/10/2012. Σε ό,τι αφορά την κλινική συνέντευξη «Για το Βίωµα του Διαζυγίου», στην
περίπτωση της Πετρούλας πραγµατοποιήθηκε από τις 22/1/2013 έως τις 14/2/2013 και στην
περίπτωση της Ελπίδας από τις 15/12/2012 έως τις 19/2/2013.
Η κλινική συνέντευξη «Για τους Διαζευγµένους Γονείς» αποτελείτο από δεκαεφτά
ερωτήσεις «ανοιχτού» τύπου και η κλινική συνέντευξη «Για το Βίωµα του Διαζυγίου» από
δεκαεννιά ερωτήσεις που αφορούσαν το διαζύγιο και θέµατα σχετικά µε αυτό. Ειδικότερα οι
κλινικές συνεντεύξεις που χρησιµοποιήθηκαν αποτελούνταν από τις παρακάτω ερωτήσεις:
«Κλινική συνέντευξη για τους διαζευγµένους γονείς»
1. Πώς αποφασίσατε να πάρετε διαζύγιο;
2. Συγκρουστήκατε πριν πάρετε διαζύγιο;
3. Περιγράψτε το ρόλο σας στην αφήγηση προς τα παιδιά σχετικά µε το διαζύγιο.
4. Πώς ανακοινώσατε στα παιδιά την απόφασή σας σχετικά µε το διαζύγιο;
5. Τι λόγους δώσατε στα παιδιά για το διαζύγιο;
6. Τι κάνατε για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του διαζυγίου για τα παιδιά;
7. Με ποιο τρόπο αποφασίσατε για τη µόνιµη κατοικία των παιδιών;
8. Πώς χειριστήκατε τα συναισθήµατά σας, ενώ διερχόσασταν από το διαζύγιο;
9. Τα παιδιά συµµετείχαν στις αποφάσεις που προέκυψαν από το διαζύγιο;
10. Πώς κανονίζετε µια επίσκεψη;
11. Πώς χειρίζεστε τις ανάγκες των παιδιών σε σχέση µε την επικοινωνία µε τον άλλον γονέα;
12. Ποιες ρυθµίσεις κάνετε σχετικά µε την κατανοµή των µεγάλων αποφάσεων για τα παιδιά;
13. Ποια είναι η συµµετοχή του κάθε γονέα στη ζωή των παιδιών;
14. Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τη σχέση σας µε το παιδιά σας;
15. Μήπως ο ρόλος σας ως µητέρα / πατέρα άλλαξε µετά το διαζύγιο;
16. Ποιον θεωρείτε ως βοηθό στην «ανατροφή» των παιδιών;
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17. Τι συµβουλές µπορείτε να δώσετε στους άλλους γονείς που περνούν τη φάση ενός διαζυγίου;

«Κλινική συνέντευξη για το βίωµα του διαζυγίου»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Πότε αποφασίσατε να πάρετε διαζύγιο; Σε τι χρονική και συναισθηµατική στιγµή
βρισκόσασταν;
Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον σας που είχαν πάρει διαζύγιο;
Με ποιους το είχατε συζητήσει;
Είχατε κάποιες ανησυχίες γι’ αυτήν σας την απόφαση;
Πόσος χρόνος µεσολάβησε µέχρι να πάρετε την απόφαση για το διαζύγιο;
Μιλήστε µου για τον τρόπο που επιλέξατε να λύσετε τη σχέση;
Γιατί επιλέξατε να χωρίσετε;
Υπάρχει κάποιο µήνυµα που θα θέλατε να κοινοποιήσετε και σε ποιους;
Θέλετε να είναι γνωστό ή επιλέγετε εσείς ποιοι θα το ξέρουν;
Θεωρείτε ότι διαφέρουν οι άνδρες και οι γυναίκες ως προς τη στάση που κρατάνε σε αυτό το
θέµα;
Πώς ήταν η εµπειρία όταν το αποφασίσατε;
Τι αισθανθήκατε όταν χωρίσατε;
Συνδέεται ο χωρισµός µε άλλες αλλαγές που πραγµατοποιήσατε στον εαυτό σας;
Ποια γνώµη πιστεύετε ότι έχουν οι άλλοι γι’ αυτή σας την απόφαση;
Αντιµετωπίσατε αντιδράσεις από τον κοινωνικό σας περίγυρο;
Υπάρχουν περιστάσεις εντός των οποίων αναγκάζεστε να το κρύψετε; Ποιες είναι αυτές;
Σας έχει προβληµατίσει ότι είναι µόνιµο;
Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση θα επηρεάσει το µέλλον σας;
Πώς τοποθετείστε στην άποψη ότι το διαζύγιο αποτελεί τάση της εποχής;

Παράλληλα ένα σηµαντικό εργαλείο συλλογής δεδοµένων αποτέλεσε η κλινική
συνέντευξη «Πώς Εµείς και οι Άλλοι Βιώνουµε την Αγάπη και τις Σχέσεις µας µε το Άλλο
Φύλο – Πουρκός, Μ.», η οποία βασίστηκε σε έναν κορµό ερωτήσεων που εξετάζουν τον
τρόπο µε τον οποίο τα υπό µελέτη άτοµα και οι άλλοι άνθρωποι βιώνουν και αναπαριστούν
την αγάπη και τις σχέσεις µε το άλλο φύλο, καθώς και θέµατα που σχετίζονται µε αυτά. Στην
περίπτωση της Πετρούλας η συνέντευξη αυτή πραγµατοποιήθηκε από τις 3/12/2012 έως τις
16/5/2013 και στην περίπτωση της Ελπίδας από τις 20/11/2012 έως τις 14/3/2013.
Οι κύριοι άξονες της κλινικής συνέντευξης είναι οι εξής ερωτήσεις:
«Κλινική συνέντευξη πώς εµείς και οι άλλοι βιώνουµε την αγάπη και τις σχέσεις µας µε
το άλλο φύλο»
1.
2.
3.
4.
5.

Πώς εµείς και οι άλλοι αντιλαµβανόµαστε ή κατανοούµε την αγάπη και τις σχέσεις µε το
άλλο φύλο;
Πώς εµείς και οι άλλοι αντιλαµβανόµαστε το ρόλο της αγάπης και του άλλου φύλου στην
καθηµερινή µας ζωή;
Πώς εµείς και οι άλλοι αντιλαµβανόµαστε τις διαφορές που υπάρχουν, µεταξύ του τρόπου
που βίωναν οι άνθρωποι την αγάπη και τις σχέσεις αγάπης µε το άλλο φύλο σε παλαιότερες
εποχές και του τρόπου που τις βιώνουν σήµερα;
Πώς εµείς και οι άλλοι αντιλαµβανόµαστε και βιώνουµε τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ
της αγάπης, του έρωτα και της φιλίας;
Πώς εµείς και οι άλλοι αναπαριστούµε τα στάδια της ζωής µας (παρελθόν -παρόν - µέλλον)
όσον αφορά την αγάπη και τις σχέσεις µας µε το άλλο φύλο;

Σηµαντικό, επίσης, εργαλείο συλλογής δεδοµένων αποτέλεσε και η κλινική
συνέντευξη «Αυτογνωσίας και Αυτοανάλυσης – Πουρκός, Μ.», η οποία διεξήχθη µε την
Πετρούλα από τις 21/5/2012 έως τις 23/7/2012 και µε την Ελπίδα από τις 7/6/2012 έως τις
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11/7/2012 και η οποία βασίστηκε σε ένα κορµό ερωτήσεων που εξετάζουν τη σχέση µε τον
εαυτό και τη ζωή των µητέρων και θεµατοποιήθηκαν ως εξής:
«Κλινική συνέντευξη αυτογνωσίας και αυτοανάλυσης»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Η ζωή ως ένα «βιβλίο».
Ξεχωριστές εµπειρίες ζωής.
Τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή µας.
Σχέδια και όνειρα για το µέλλον.
Περιοχές στη ζωή που προκαλούν ανησυχία και άγχος.
Πιστεύω και αξίες.
Σπουδαιότερα θέµα της ζωή.
Αξιολόγηση της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας σηµαντικό εργαλείο
συλλογής δεδοµένων αποτέλεσε και η κλινική συνέντευξη «Οι Σχέσεις µε τους Γονείς –
Πουρκός, Μ.», η οποία βασίστηκε σε έναν κορµό ερωτήσεων που εξέταζαν τις
ψυχοκοινωνικές αναπαραστάσεις των παιδιών για ζητήµατα οικογένειας, µε σκοπό να
συλλεχθούν περισσότερες και σε βάθος ερευνητικές πληροφορίες που αφορούσαν τα παιδιά,
τις αντιλήψεις τους, τις συµπεριφορές τους, τις εµπειρίες τους, κ.ά. Ο κορµός των
ερωτήσεων, που βασίστηκε η κλινική συνέντευξη, εξετάζουν τις παρακάτω θεµατικές:
«Κλινική συνέντευξη: οι σχέσεις µε τους γονείς»
(Εργαλείο κατασκευασµένο από τον Μάριο Πουρκό)
1.
2.
3.
4.
5.

Η ζωή σε σχέση µε τους γονείς ως ένα «βιβλίο».
Ξεχωριστές εµπειρίες ζωής σε σχέση µε τους γονείς.
Περιοχές στη ζωή σε σχέση µε τους γονείς που προκαλούν ανησυχία και άγχος.
Σπουδαιότερα θέµατα της ζωής σε σχέση µε τους γονείς.
Κλινική συνέντευξη για τις σχέσεις µε τους γονείς.

Συµπληρωµατικά χρησιµοποιήθηκε η κλινική συνέντευξη «Για τα Παιδιά
Διαζευγµένων Γονέων», η οποία αποτελείται από δεκατέσσερις ερωτήσεις «ανοιχτού» τύπου
σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν το βίωµα των παιδιών που συνδέονται µε το διαζύγιο και
θέµατα σχετικά µε αυτό. Ειδικότερα οι κλινικές συνεντεύξεις που χρησιµοποιήθηκαν
αποτελούνται από τις παρακάτω ερωτήσεις:
«Κλινική συνέντευξη για τα παιδιά διαζευγµένων γονέων»
1.
2.

Πώς µάθατε την είδηση ότι οι γονείς σας θα πάρουν διαζύγιο;
Πώς αντιδράσατε / αισθανθήκατε όταν η µαµά και ο µπαµπά σας είπαν ότι θα πάρουν
διαζύγιο;
3. Τι λόγο σας έδωσαν για το διαζύγιο;
4. Τι λέει για τη µαµά ο µπαµπάς;
5. Τι λέει ο µπαµπάς για τη µαµά;
6. Τι έκαναν η µαµά και ο µπαµπάς για να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα για το
διαζύγιο;
7. Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα συναισθήµατά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διαζυγίου.
8. Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά µε ποιον επισκέπτεστε και πότε;
9. Περιγράψτε το ρόλο της µαµάς σας στη ζωή σας.
10. Περιγράψτε το ρόλο του µπαµπά σας στη ζωή σας.
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11. Ποιος έρχεται στο σχολείο ή σε ειδικά αθλητικά γεγονότα;
12. Πώς ξέρετε ότι η µαµά και ο µπαµπάς σας αγαπούν και νοιάζονται για σας;
13. Τι πιστεύετε για τα άλλα παιδιά, των οποίων οι γονείς έχουν πάρει διαζύγιο, ή έχουν περάσει
από ένα διαζύγιο;
14. Τι νοµίζετε ότι µπορούν να κάνουν οι γονείς όταν χωρίζουν προκειµένου να βοηθήσουν τα
παιδιά τους;

Οι συγκεκριµένες δυο κλινικές συνεντεύξεις για τα παιδιά, πραγµατοποιήθηκαν µε τη
Σαββίνα (από τις 17/5/2012 έως τις 3/2/2013) και τον Ευγένιο (από τις 26/6/2012 έως τις
4/12/2012). Ο Οδυσσέας δεν επιθυµούσε να απαντήσει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω
ερωτήσεις και η Ζαχαρούλα δεν ήταν σε θέση να τις κατανοήσει και να εκφραστεί λεκτικά,
εξαιτίας των αναπτυξιακών της δυσκολιών.
Σε ό,τι αφορά τους διαζευγµένους πατέρεςτης παρούσας έρευνας, ένα κύριο εργαλείο
συλλογής δεδοµένων, καθ' όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων(µε τον Ευκλείδη 17/11/2014 –
14/2/2015 και µε τον Ίωνα 17/2/2016 – 21/3/2016), αποτέλεσε η συνέντευξη «Για τους
Διαζευγµένους Πατέρες», η οποία αποτελείτο από τους εξής θεµατικούς άξονες:
•
•
•

Κλινική συνέντευξη σχετικά µε τη διαδικασία του διαζυγίου.
Κλινική συνέντευξη σχετικά µε το διαζύγιο και τα παιδιά.
Κλινική συνέντευξη σχετικά µε το διαζύγιο και τα κοινωνικά στερεότυπα.

Ειδικότερα, οι κλινικές συνεντεύξεις που χρησιµοποιήθηκαν αποτελούνταν από τις
παρακάτω ερωτήσεις:
«Κλινική συνέντευξη σχετικά µε τη διαδικασία του διαζυγίου»
Στάδιο πριν το διαζύγιο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ποιος ο ρόλος του κάθε συντρόφου στη σχέση σας από πλευράς αλληλεπίδρασης;
Υπήρχε µεταξύ σας συναισθηµατική εγγύτητα; Και αν ναι πώς θα την περιγράφατε; Αν όχι,
τι κυριαρχούσε µεταξύ σας;
Υπήρχαν µεταξύ σας καταχρηστικές συµπεριφορές; και αν ναι, πώς εκδηλώνονταν;
Με ποιους τρόπους και µέσα επικοινωνούσατε;
Σε ποια θέµατα διαφωνούσατε και συγκρουόσασταν;
Πώς αντιµετωπίζετε τις αρνητικές πτυχές της ζωής σας;
Πώς θα περιγράφατε τον ρόλο σας ως πατέρα κατά τη διάρκεια του γάµου σας;
Κατά τη διάρκεια του γάµου κυριαρχούσε ο φόβος της απώλειας ή η ανάγκη για αυτονοµία;
Επιθυµούσατε να έχετε ιδιωτικές στιγµές;
Γιατί επιλέξατε να χωρίσετε;
Πότε αποφασίσατε να πάρετε διαζύγιο; Σε τι χρονική και συναισθηµατική στιγµή
βρισκόσασταν;
Με ποιους το είχατε συζητήσει;
Πόσος χρόνος µεσολάβησε µέχρι να το πραγµατοποιήσετε;
Συγκρουστήκατε πριν πάρετε διαζύγιο;
Ποια η στάση του οικογενειακού σας περιβάλλοντος πριν το διαζύγιο σχετικά τις διαφωνίες
και τις διαµάχες σας;

Στάδιο κατά τη διάρκεια του διαζυγίου
1.
2.
3.

Τι αισθανθήκατε όταν χωρίσατε;
Πώς αντιµετωπίσατε τα συναισθήµατά σας και τις ανησυχίες σας κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου;
Αισθανθήκατε ότι ήσασταν συναισθηµατικά ανεξαρτητοποιηµένος από την σύντροφό σας;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μιλήστε µου για τον τρόπο που επιλέξατε να το κάνετε ή να βάλετε τέλος στο γάµο σας;
Είχατε κάποιες ανησυχίες, διλήµµατα ή κάποιες δεσµεύσεις για αυτήν σας την απόφαση;
Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου άλλαξε ο ρόλος σας, τα καθήκοντά σας και οι ευθύνες σας;
Και αν ναι, µε ποιο τρόπο;
Ποια η σχέση σας εκείνη την περίοδο µε την χριστιανική πίστη;
Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου λάβατε κάποια µορφή οικογενειακής ή κοινωνικής
υποστήριξης;
Ποια η στάση του κοινωνικού και του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στην
απόφαση σου σας για λήξη του γάµου;

Στάδιο µετά το διαζύγιο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι συναισθηµατικές επιπτώσεις του διαζυγίου σας;
Tι επιπτώσεις νοµίζετε ότι έχει το διαζύγιό προς τον εαυτό σας, τα παιδιά σας και τη µητέρα
τους;
Συνδέεται ο χωρισµός µε άλλες αλλαγές που πραγµατοποιήσατε στον εαυτό σας; Και αν ναι,
ποιες είναι;
Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο ελευθερίας και ευθύνης που έχετε µετά το διαζύγιο;
Με ποιους τρόπους αντιµετωπίζετε τα δυσάρεστα συναισθήµατα του παρελθόντος και του
παρόντος;
Με ποιους τρόπους αντιµετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις του παρόντος και πώς αυτοί
διαφοροποιούνται από αυτούς που χρησιµοποιούσατε στο παρελθόν;
Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο ικανοποίησης σας µετά το διαζύγιο;
Ποια είναι η σηµερινή σας οπτική για τον γάµο;
Ποια είναι η σηµερινή σας οπτική για την απιστία; Διαφοροποιούνται οι άνδρες και οι
γυναίκες σε αυτό το θέµα;
Πώς θα χαρακτηρίζατε σήµερα την σχέση σας µε την πρώην σύζυγό σας και σε τι
διαφοροποιείται από το παρελθόν;
Πώς θα χαρακτηρίζατε σήµερα την σχέση σας µε την οικογένεια σας και σε τι
διαφοροποιείται από το παρελθόν;
Πώς θα χαρακτηρίζατε σήµερα την σχέση σας µε την οικογένεια της πρώην συντρόφου σας
και σε τι διαφοροποιείται από το παρελθόν;
Πώς θα χαρακτηρίζατε την αναδιοργάνωση της οικογένειας σας;
Ποιες προσδοκίες υποστήριξης έχετε και από ποιους;

«Κλινική συνέντευξη σχετικά µε το διαζύγιο και τα παιδιά»
1. Περιγράψτε το ρόλο σας στις αφηγήσεις προς τα παιδιά σχετικά µε το διαζύγιο.
2. Πώς το αναφερθήκατε στα παιδιά σχετικά µε το διαζύγιο;
3. Τι λόγους δώσατε στα παιδιά για το διαζύγιο;
4. Τι κάνατε για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του διαζυγίου για τα παιδιά;
5. Πώς πήρατε την απόφαση για τη µόνιµη κατοικία των παιδιών;
6. Τα παιδιά συµµετείχαν στις αποφάσεις που προέκυψαν από το διαζύγιο;
7. Πώς µπορείτε να κανονίσετε µια συνάντηση;
8. Πώς ρυθµίζετε την κατανοµή των µεγάλων αποφάσεων σχετικά µε τα παιδιά;
9. Ποια είναι η συµµετοχή σας στη ζωή των παιδιών;
10. Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τη σχέση σας µε τα παιδιά σας;
11. Μήπως ο ρόλος σας ως πατέρα άλλαξε µετά το διαζύγιο;
12. Σας έχει προβληµατίσει ότι είναι µόνιµο;
13. Πιστεύετε ότι οι πατέρες είναι απόντες από τη ζωή των παιδιών τους µετά το διαζύγιο; Αν
ναι, για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό;
14. Tι επιπτώσεις βλέπετε να έχει το διαζύγιό σας στα παιδιά σας, στον ψυχικό τους κόσµο, στη
συναισθηµατική τους ανάπτυξη, στις συµπεριφορές τους, στις σχέσεις τους µε τους άλλους,
κτλ.;
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15. Τι επιπτώσεις νοµίζετε ότι θα έχει το διαζύγιό σας στο µέλλον των παιδιών σας όσον αφορά
τον ψυχικό τους κόσµο, τη συναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη, τις σχέσεις τους
µε το άλλο φύλο;

«Κλινική συνέντευξη σχετικά µε το διαζύγιο και τα κοινωνικά στερεότυπα»
1.
2.

Ποια η άποψη σας για τις διαζευγµένες οικογένειες;
Ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας και µητέρας και του άνδρα και πατέρα παλαιότερα
και
ποιος είναι σήµερα; Ποια η άποψη σας;
3. Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον σας που είχαν πάρει διαζύγιο;
4. Θέλετε να είναι ευρέως γνωστό ή επιλέγετε εσείς ποιοι θα το ξέρουν;
5. Ποια γνώµη πιστεύετε ότι έχουν οι άλλοι για αυτήν σας την απόφαση;
6. Αντιµετωπίσατε αντιδράσεις από τον κοινωνικό σας περίγυρο;
7. Θεωρείτε ότι παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις οι άνδρες και οι γυναίκες σε αυτό το θέµα;
8. Θεωρείτε ότι οι διαζευγµένες γυναίκες ή οι διαζευγµένοι άνδρες βρίσκονται σε
πλεονεκτικότερη θέση και γιατί;
9. Ποια η άποψή σας για τις διευρυµένες οικογένειες;
10. Πώς τοποθετείστε στην άποψη ότι το διαζύγιο αποτελεί τάση της εποχής;
11. Τι συµβουλές µπορείτε να δώσει στους άλλους γονείς που περνούν από ένα διαζύγιο;
12. Γιατί πιστεύετε ότι οι διαζευγµένοι πατέρες αρνούνται ή δυσκολεύονται να µοιραστούν την
εµπειρία του διαζυγίου µε κάποιον ειδικό / ερευνητή;

Η επιστηµονική αξία των κλινικών συνεντεύξεων αναδεικνύεται από το γεγονός, ότι
οι ερωτήσεις παρείχαν στην ερευνήτρια σηµαντικές πληροφορίες για τις ψυχοκοινωνικές
αναπαραστάσεις και τις ασυνείδητες πεποιθήσεις των συνεντευξιαζόµενων αναφορικά µε τα
προσωπικά και οικογενειακά τους ζητήµατα και εµπειρίες.
Αν και η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, εξασφάλισε ένα υψηλό ποσοστό συµµετοχής
των ερωτώµενων και ένα συµµετοχικό, αλλά µη καθοδηγητικό πλαίσιο, γεγονός που ενισχύει
τόσο τον πλούτο των πληροφοριών, όσο και την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Μέσω
αυτής της διαδικασίας, η ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να διερευνά όχι µόνο τις λεκτικές
πληροφορίες που εξέφραζαν οι συµµετέχοντες, αλλά και τις µη-λεκτικές τους πληροφορίες
(εκφράσεις του προσώπου, συναισθηµατική ένταση, σωµατική έκφραση, κ.ά.), γεγονός που
προσέφερε περισσότερες και σε βάθος πληροφορίες για τους συµµετέχοντες και τα
προσωπικά τους βιώµατα.
Η χρήση των ανοιχτών ερωτήσεων είχε ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στο κάθε
άτοµο να εκθέσει τις απόψεις του, τις σκέψεις του, τα συναισθήµατά του και τις
αναπαραστάσεις του για τα ζητήµατα της οικογένειας. Επίσης, µέσω των ανοιχτών
ερωτήσεων ο συµµετέχων δεν περιοριζόταν, αλλά είχε τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις
του σε συνεχή λόγο, χωρίς να του επιβάλλεται έµµεσος περιορισµός από τις «αυστηρέςκλειστές» ερωτήσεις της ερευνήτριας, η οποία είχε τη δυνατότητα να αλλάζει στρατηγική, να
προσθέτει ερωτήσεις και τεχνικές ακολουθώντας τη ροή του αφηγητή. Ο ερωτώµενος είχε τη
δυνατότητα να αποκαλύπτει εκτός από τις απόψεις του, τα επιχειρήµατα του, τον τρόπο
σκέψης του και αντίστοιχες µε το θέµα εµπειρίες (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005).
Συµπεριλαµβάνοντας ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, δόθηκε η δυνατότητα, µέσω των
συνεντεύξεων, να παρατηρηθούν και να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις, καθώς και οι αλλαγές
των αντιλήψεων των συµµετεχόντων σχετικά µε τη ζωή και την οικογένεια. Οι ερωτηθέντες
στην παρούσα έρευνα, µε τη χρήση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων, µπόρεσαν να δώσουν
αρκετές λεπτοµέρειες και συνέχεια σε ένα θέµα που θιγόταν ή πρόεκυπτε στο πλαίσιο της
συζήτησης και να αποσαφηνίσουν έννοιες, τη στιγµή που υπήρχε η δυνατότητα για έλεγχο
της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δεδοµένων. Αυτοί οι τύποι ερωτήσεων, επίσης,
επέτρεψαν τον «τριγωνισµό», τον συνδυασµό µεθόδων συλλογής δεδοµένων, γεγονός που
αύξησε την εγκυρότητα των ευρηµάτων.
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Συνοψίζοντας, οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις των κλινικών συνεντεύξεων επέτρεψαν
στους εξεταζόµενους να αποκαλύψουν το ευρύτερο πλαίσιο των σηµείων αναφοράς τους,
αλλά και τους ιδιαίτερους λόγους που υπαγορεύουν τις συγκεκριµένες απόψεις και
αξιολογήσεις τους. Οι συµµετέχοντες, στο πλαίσιο αυτό, είχαν µεγάλη ελευθερία επιλογής
και διατύπωσης του περιεχοµένου των απαντήσεων, γεγονός που εξυπηρέτησε το σκοπό της
µελέτης, που δεν ήταν άλλος παρά η περιγραφή και η ερµηνεία των οικογενειακών βιωµάτων
των υπό µελέτη συµµετεχόντων (Παπαναστασίου, 1990· Παρασκευόπουλος, 1993· Σίµος &
Κοµίλη, 2003).
7.6.4. Κλινική συνέντευξη γενεογράµµατος
Στην παρούσα µελέτη κυρίαρχη θέση και βάση προσέγγισης αποτέλεσε η παραδοχή,
ότι από τη στιγµή που γεννιέται ένας άνθρωπος φέρει ένα πλήθος συγγενικών δεσµών,
οικογενειακών µύθων, ανεκπλήρωτων ρόλων, κινήτρων, αλλά και προσδοκιών. Όλα αυτά
σχηµατίζουν ένα πλήρως οργανωµένο σύστηµα οικογένειας, µε άγραφους νόµους και
τρόπους λειτουργίας, που αγωνίζεται να επιβιώσει. Αν και το κάθε µέλος επιδιώκει να δώσει
το δικό του στίγµα στον ήδη καταγεγραµµένο τρόπο ζωής, τελικά καταλήγει είτε να τον
αναµορφώνει, είτε και να τον συντηρεί. Καθώς η οικογένεια αντιµετωπίζεται ως το
πρωταρχικό και το ισχυρότερο σύστηµα στο οποίο ανήκει ένα άτοµο, και οι φυσικές, οι
κοινωνικές και οι συναισθηµατικές λειτουργίες των µελών της βρίσκονται σε τόσο σηµαντική
αλληλεξάρτηση, ώστε οι αλλαγές σε ένα µέλος του συστήµατός της να έχουν αντίκτυπο και
στα άλλα µέλη του (Πατούλη, 2004). Το γενεόγραµµα αποτελεί έναν τρόπο ανακάλυψης του
«σεναρίου» της ζωής του κάθε ανθρώπου και απαντάει στο «πώς» και το «γιατί» συµβαίνει
κάτι «δυσλειτουργικό» στο ψυχολογικό – συναισθηµατικό – κοινωνικό – επαγγελµατικό,
αλλά και στο οργανικό επίπεδο της ζωής ενός ανθρώπου. Το γενεόγραµµα, ως µέσο
αξιολόγησης, είναι ένα δηµοφιλές και χρήσιµο µέσο για τη γραφική αναπαράσταση της
οικογένειας, η οποία αντιµετωπίζεται ως ένα συναισθηµατικό σύστηµα, το οποίο κινείται
µέσα στο χώρο και το χρόνο πάνω από τουλάχιστον τρεις γενιές. Οι χάρτες του
γενεογράµµατος αναδεικνύουν τα επαναλαµβανόµενα πρότυπα συµπεριφοράς και τους
συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ των µελών της οικογένειας. Το γενεόγραµµα έχει γίνει
ένα πρότυπο εργαλείο αξιολόγησης για µια συστηµική προσέγγιση της οικογένειας και
διαµορφώνεται από κοινού µε την οικογένεια (VanKatwyk, 2004).
Στη παρούσα έρευνα η κλινική συνέντευξη του γενεογράµµατος (βλ. παράρτηµα 4,
ένα παράδειγµα συνέντευξης γενεογράµµατος µε την Ελπίδα, διαζευγµένη µητέρα)
αποτέλεσε ένα «χάρτη» και συνέστησε µια ηµι-δοµηµένη κλινική συνέντευξη. Στη
διαδικασία υποβολής των ερωτήσεων σχετικά µε το γενεόγραµµα συµµετείχαν οι δυο
µητέρες. Η σχετική διαδικασία στην περίπτωση της Πετρούλας άρχισε στις 30/7/2012 και
ολοκληρώθηκε 13/9/2012 και στην περίπτωση της Ελπίδας άρχισε στις 24/7/2012 και
ολοκληρώθηκε στις 14/8/2012 και αποτελείτο από τις παρακάτω ερωτήσεις:
«Ηµιδοµηµένη Κλινική Συνέντευξη Σχετικά µε το Γενεόγραµµα»
Γενικές πληροφορίες
1.
2.
3.
4.
5.

Ποιο είναι ονοµατεπώνυµο σας;
Πότε ακριβώς έχετε γεννηθεί;
Το επάγγελµα σας;
Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έχετε φτάσει;
Είστε παντρεµένη αυτή τη στιγµή; Θα µπορούσατε να µου αναφέρετε τα ονόµατα των παιδιών
σας;
6. Έχετε κάνει ποτέ αποβολή;

217

7. Έχετε κάνει ποτέ έκτρωση και αν ναι για ποιους λόγους οδηγηθήκατε εκεί;
8. Σας έχει τύχει να γεννήσετε κάποιο πεθαµένο παιδί;
9. Έχετε υιοθετήσει ποτέ κάποιο παιδί;
10. Έχετε δώσει ποτέ κάποιο δικό σας παιδί σε ανάδοχη οικογένεια;
11. Θα µπορούσατε να µου πείτε ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία του γάµου σας;
12. Έχετε χωρίσει; Αν ναι, ποια είναι η ηµεροµηνία του χωρισµού σας;
13. Έχετε πάρει διαζύγιο; Αν ναι, ποια είναι η ηµεροµηνία του διαζυγίου σας;
14. Τώρα ποια µέλη απαρτίζουν την οικογένεια σας;
15. Έχετε κάποια συγκεκριµένη θρησκευτική προϊστορία;
16. Περάσατε κάποια σηµαντική µετακίνηση ή µετανάστευση;
17. Υπήρξαν κάποια σοβαρά ιατρικά ή συναισθηµατικά προβλήµατα ή προβλήµατα
συµπεριφοράς στην οικογένεια σας;
18. Οι γονείς σας αντιµετώπισαν ποτέ επαγγελµατικά προβλήµατα;
19. Υπήρξε ποτέ κάποιο πρόβληµα µε ναρκωτικά ή αλκοόλ στην οικογένειά σας;
20. Αντιµετωπίσατε εσείς ή η οικογένειά σας ποτέ κάποιο πρόβληµα µε το νόµο;
Σχέσεις µε τη µητέρα
1. Ποιο είναι το όνοµα της µητέρας σας;
2. Ποια είναι η ηµεροµηνία γεννήσεώς της;
3. Ποια είναι η σειρά γέννησής της και ανάµεσα σε πόσα αδέρφια;
4. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι γάµοι, χωρισµοί,διαζύγια στα αδέρφια της µητέρας σας;
5. Τα αδέρφια της µητέρας σας τι επάγγελµα κάνουν και ποιες είναι οι σπουδές τους;
6. Όταν ήταν µικρή η µητέρα σας µε ποιους ζούσε;
7. Ποιο το επάγγελµα της µητέρας σας;
8. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έχει φτάσει;
9. Είναι στη ζωή τώρα;
10. Είναι παντρεµένη; Αν ναι, ποιο είναι το όνοµα του συζύγου της;
11. Έχει κάνει ποτέ αποβολή; Αν ναι, για ποιο λόγο;
12. Έχει κάνει ποτέ έκτρωση; Αν ναι, για ποιο λόγο;
13. Έχει γεννήσει ποτέ πεθαµένο παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο;
14. Έχει υιοθετήσει ποτέ παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο;
15. Έχει δώσει ποτέ παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο;
16. Γνωρίζετε την ακριβή ηµεροµηνία του γάµου της;
17. Έχει χωρίσει ποτέ;
18. Έχει πάρει κάποιο διαζύγιο;
19. Ξέρετε αν η µητέρα σας ήταν πιστή στον πατέρα σας;
20. Τώρα ποια µέλη απαρτίζουν την οικογένειά της;
21. Ποιες είναι τώρα οι σχέσεις σας µε τη µητέρα σας;
22. Πόσο ευχαριστηµένος/η είστε µε τον τρόπο που επικοινωνείτε µε την µητέρα σας καιγιατί;
23. Τι προβλήµατα ή τι εµπόδια αντιµετωπίζετε συνήθως στην επαφή σας µε την µητέρα σας; Τι
σας δυσκολεύει περισσότερο;
24. Πόσο συχνά επικοινωνείτε µαζί της και µε ποιον τρόπο συνήθως το κάνετε αυτό;
25. Θα µπορούσατε να µου πείτε ποιο είναι το περιεχόµενο των διαλόγων που συνήθως
ανταλλάσετε µε την µητέρα σας; Να µου αναφέρετε µερικούς τυπικούς διαλόγους, µε όση
περισσότερη ακρίβεια µπορείτε και να µου µεταφέρεται, στο πλαίσιο αυτών των
συζητήσεων, τι συµβουλές σας δίνει, τι οδηγίες;
26. Για ποιους λογούς δεν σας αρέσει η µητέρα σας;
27. Για ποιους λόγους σας αρέσει η µητέρα σας;
28. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η προσωπικότητά σας διαφέρει από την προσωπικότητα της
µητέρας σας;
29. Πόσο ευχαριστηµένος/η είστε από αυτό; Τι θα θέλατε να αλλάξετε στον εαυτό σας;
30. Κατά πόσο νιώθετε ότι έχετε ή δεν έχετε ανάγκη την µητέρα σας;
31. Κατά πόσο η µητέρα σας αποτελεί εµπόδιο στην πραγµατοποίηση των µελλοντικών σας
σχεδίων; Τι άλλο νιώθετε ότι µπαίνει εµπόδιο στην πραγµατοποίηση των µελλοντικών σας
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σχεδίων; Τι σκέφτεστε να κάνετε γι’ αυτό το θέµα;
32. Κατά πόσο νιώθετε ότι η µητέρα σας πραγµατικά ανησυχεί και νοιάζεται για εσάς, για
τηζωή σας και για τα προβλήµατα σας; Κατά πόσο είναι διακριτική η παρέµβασή της στη
ζωή σας;
33. Πόσο πραγµατικά είστε ευχαριστηµένος - η ώστε να επιθυµείτε να περνάτε µε την µητέρα
σας τη διάρκεια των διακοπών (π.χ. γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές...).
34. Εσείς τι κάνετε συνήθως για να ευχαριστήσετε τη µητέρα σας; Πώς το εκφράζετε;
35. Τι κάνετε συνήθως όταν είναι δυσαρεστηµένη η µητέρα σας µε κάτι;
36. Τι επιπτώσεις νιώθετε ότι είχε η συµπεριφορά της µητέρα σας στη µάθησή σας ( στα
κίνητρα, στην απόδοσή σας, στην ευχαρίστηση από τη µάθηση κτλ.);
37. Τι επιπτώσεις νιώθετε ότι έχει η συµπεριφορά της µητέρας σας σε άλλους τοµείς της ζωής
σας;
38. Τι είναι γενικά για εσάς « η µητέρα»; Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην όλη σας
πνευµατική ανάπτυξη;
Σχέσεις µε τον πατέρα
1. Ποιο είναι το όνοµα του πατέρας σας;
2. Ποια είναι η ηµεροµηνία γεννήσεώς του;
3. Ποια είναι η σειρά γέννησής του και ανάµεσα σε πόσα αδέρφια;
4. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι γάµοι, χωρισµοί, διαζύγια στα αδέρφια του πατέρα σας;
5. Να αναφέρετε τα επαγγέλµατα και τις σπουδές για καθένα από τα αδέρφια του πατέρας σας.
6. Όταν ήταν µικρός ο πατέρας σας µε ποιους ζούσε;
7. Ποιο το επάγγελµα του πατέρα σας;
8. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έχει φτάσει;
9. Είναι στη ζωή τώρα;
10. Είναι παντρεµένος; Αν ναι, αναφέρετε το όνοµα της συζύγου του.
11. Έχει υιοθετήσει ποτέ κάποιο παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο.
12. Έχει δώσει ποτέ παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο.
13. Γνωρίζετε την ακριβή ηµεροµηνία του γάµου του;
14. Έχει χωρίσει ποτέ;
15. Έχει πάρει κάποιο διαζύγιο;
16. Ξέρετε αν ο πατέρας σας ήταν πιστός στην µητέρα σας;
17. Τώρα ποια µέλη απαρτίζουν την οικογένεια του;
18. Ποιες είναι τώρα οι σχέσεις σας µε το πατέρα σας;
19. Πόσο ευχαριστηµένος - η είστε που επικοινωνείτε µε τον πατέρα σας και γιατί;
20. Τι προβλήµατα ή εµπόδια αντιµετωπίζετε συνήθως στην επαφή σας µε την πατέρα σας;
21. Πόσο συχνά επικοινωνείτε µαζί του και µε ποιο τρόπο συνήθως το κάνετε αυτό;
22. Θα µπορούσατε να µου πείτε ποιο είναι το περιεχόµενο των διαλόγων που συνήθως
ανταλλάσετε µε τον πατέρα σας; Να µου αναφέρετε µερικούς τυπικούς διαλόγους, µε όση
περισσότερη ακρίβεια µπορείτε και να µου µεταφέρεται στο πλαίσιο αυτών των
συζητήσεων, τι συµβουλές σας δίνει, τι οδηγίες;
23. Για ποιους λόγους δεν σας αρέσει ο πατέρα σας;
24. Για ποιους λόγους σας αρέσει ο πατέρα σας;
25. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η προσωπικότητα σας διαφέρει από την προσωπικότητα του
πατέρα σας; Σε ποια σηµεία βλέπετε ότι η προσωπικότητα σας και ο τρόπος που αντιδράτε
προς τα πράγµατα µοιάζει µε την προσωπικότητα του πατέρα σας; Πόσο ευχαριστηµένος - η
είστε από αυτό; Τι θα θέλατε να αλλάξετε στον εαυτό σας;
26. Κατά πόσο νιώθετε ότι έχετε ή δεν έχετε ανάγκη τον πατέρα σας;
27. Υπήρξε ο πατέρας σας ποτέ ή τώρα εµπόδιο στην πραγµατοποίηση κάποιων σχεδίων σας;
28. Κατά πόσο νιώθετε ότι ο πατέρας σας πραγµατικά ανησυχεί και νοιάζεται για εσάς και για
τα προβλήµατα σας; Και πόσο διακριτική είναι η παρέµβασή του στη ζωή σας;
29. Πόσο πραγµατικά είστε ευχαριστηµένος - η και επιθυµείτε να περνάτε µε τον πατέρα σας τη
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διάρκεια των διακοπών;

30. Εσείς τι κάνετε συνήθως για να ευχαριστήσετε τον πατέρα σας;
31. Τι κάνετε συνήθως όταν ο πατέρας σας είναι δυσαρεστηµένος µε κάτι.
32. Πιστεύετε ότι η συµπεριφορά του πατέρας σας είχε κάποια θετική ή αρνητική ή καµία
επίπτωση όσον αφορά την µάθηση σας; Δηλαδή τα κίνητρα σας, τις φιλοδοξίες σας, τις
επαγγελµατικές σας φιλοδοξίες.
33. Πιστεύετε ότι η παρουσία του πατέρας σας είχε κάποια επίπτωση σε άλλους τοµείς της ζωής
σας
34. Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε τον «ιδανικό» πατέρα για εσάς, έναν πατέρα που
πραγµατικά επιθυµείτε; Πώς θα τον περιγράφατε;
Σχέσεις µε τα αδέλφια
1.
2.
3.
4.
5.

Έχετε αδέρφια;
Ποιο είναι το φύλο και το όνοµα των αδερφών σας;
Ποια είναι η σειρά γέννησής τους σε σχέση µε εσάς;
Τι διαφορά ηλικίας έχετε;
Υπήρχε κάποια συµµαχία ανάµεσα σε εσάς και τα αδέρφια ή τη µητέα ή τον πατέρα σας;
Δηλαδή κάποιος µε κάποιον να κάνουν «τρίγωνο»;
6. Θα µπορούσατε να µου αναφέρετε πιθανές ηµεροµηνίες γάµου, χωρισµών, διαζυγίων των
αδερφών σας;
7. Όταν ήσασταν µικρά εσείς και τα αδέρφια σας µε ποιον ζούσατε στο σπίτι;
8. Ποιο είναι το επάγγελµα των αδερφών σας;
9. Και µέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έχουν φτάσει;
10. Είναι παντρεµένα τώρα τα αδέρφια σας; Αν ναι, αναφέρετέ µου τα ονόµατα των συζύγων και
των παιδιών τους.
11. Έχουν υιοθετήσει ποτέ κάποιο παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο;
12. Έχουν δώσει κάποιο παιδί τους για υιοθεσία; Αν ναι, για ποιο λόγο;
13. Θυµάστε ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία του γάµου των αδερφών σας;
14. Έχουνχωρίσει τα αδέρφια σας; Και ποια η ηµεροµηνία του χωρισµού τους;
15. Έχουνπάρει διαζύγιο τα αδέρφια σας; Και ποια η ηµεροµηνία του διαζυγίου τους;
16. Τώρα µε ποιους ζουν τα αδέρφια σας;
17. Ποια είναι η σχέση των αδερφών σας µε τον πατέρα σας;
18. Πόσο ευχαριστηµένος/η είσαστε µε τον τρόπο που επικοινωνείτε µε τα αδέρφια σας;
19. Τι πρόβληµα συνήθως αντιµετωπίζετε όταν επικοινωνείτε µετα αδέρφια σας;
20. Πόσο συχνά επικοινωνείτε µαζί τους;
21. Τι πράγµα δεν σας αρέσει στα αδέρφια σας;
22. Για ποιο λόγο σας αρέσουν τα αδέρφια σας;
23. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η προσωπικότητα σας διαφέρει από την προσωπικότητα των
αδερφών σας; Σε ποιους τοµείς νοµίζεται ότι διαφέρει;
24. Κατά πόσο νιώθετε ότι έχετε ή δεν έχετε ανάγκη τα αδέρφια σας;
25. Για εσάς τι σηµαίνει γενικά η έννοια « αδελφός/η»;
26. Εσάς, αν σας εκπληρωνόταν η επιθυµία να έχετε τον «ιδανικό» αδερφό/την «ιδανική»
αδερφή, πώς θα τον/την περιγράφατε;

Στην περίπτωση των δυο πατέρων, οι ερωτήσεις σχετικά µε το γενεόγραµµα ήταν οι
παρακάτω και διαπλέκονταν µε τις υπόλοιπες αφηγήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της
ερευνητικής διαδικασίας:
«Ηµιδοµηµένη Κλινική Συνέντευξη Σχετικά µε το Γενεόγραµµα»
1. Ποια είναι η διαγενεακή ιστορία των γονέων σας;
2. Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις µεταξύ των µελών της πατρικής σας οικογένειας;
3. Με ποιους τρόπους επικοινωνούσατε µέσα στην πατρική σας οικογένεια;
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4. Μέσα στην πατρική σας οικογένεια ποιο άτοµο εµπιστευόσασταν περισσότερο και του
εκµυστηρευόσασταν τα µυστικά σας;
5. Μέσα στην συζυγική σας οικογένεια ποιο άτοµο εµπιστευόσασταν περισσότερο και του
εκµυστηρευόσασταν τα µυστικά σου;
6. Σήµερα ποιο άτοµο εµπιστεύεστε περισσότερο και του εκµυστηρεύεστε τα µυστικά σας;
7. Ποιος ο ρόλος του κάθε µέλους µέσα στην πατρική σας οικογένεια;
8. Ποιος ο ρόλος του κάθε µέλους µέσα στην συζυγική σας οικογένεια;
9. Πόσο συναισθηµατικά ανεξαρτητοποιηµένος νιώθατε µέσα στην πατρική σας οικογένεια;
10. Πόσο συναισθηµατικά ανεξαρτητοποιηµένος νιώθατε µέσα στη συζυγική σας οικογένεια;
11. Πόσο συναισθηµατικά ανεξαρτητοποιηµένος νιώθετε σήµερα;
12. Ποια είναι η κυρίαρχη εικόνα που έχετε από την πατρική σας οικογένεια;
13. Ποια είναι η κυρίαρχη εικόνα που έχετε από την συζυγική σας οικογένεια;
14. Με ποιον από τους γονείς σας ταυτίζεστε εσείς;
15. Ποιος από τους γονείς σας ταυτίζεται περισσότερο µαζί σας;
16. Ποια κοινά στοιχεία βλέπετε µεταξύ της πατρικής και της συζυγικής σας οικογένειας;
17. Πώς πιστεύετε ότι σας έχει επηρεάσει η πατρική σας οικογένεια;

Μέσω του γενεογράµµατος κατέστη εφικτό να καταγραφούν τα σηµαντικά γεγονότα,
τα µεταβαλλόµενα γεγονότα και οι πολύπλοκες σχέσεις του οικογενειακού συστήµατος. Η
ερµηνεία των γενεογραµµάτων βασίστηκε στις µνήµες των δυο µητέρων και των δυο
πατέρων και στη διαπροσωπική σχέση µεταξύ συµµετεχόντων – ερευνήτριας. Το νόηµα των
γεγονότων και των σχέσεων µέσα στην οικογένεια αποτελεί συνάρτηση της ατοµικής µνήµης,
η οποία είναι εξίσου σηµαντική µε τα αντικειµενικά γεγονότα, επειδή εισέρχεται στην
ερµηνεία κάποιου από τα γεγονότα του παρόντος. Μέσα από το γενεόγραµµα επιδιώχθηκε
επιπλέον να προσδιοριστεί η κοινότητα και τα άλλα συστήµατα που αλληλεπιδρούν µε την
οικογένεια, καθώς επίσης και οι πεποιθήσεις, οι τελετουργίες και τα έθιµα του πολιτισµού
που επιδρούν στην οικογένεια;. Η λειτουργία αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική, διότι η
πολιτισµική πολυµορφία αποτελεί πραγµατικότητα για όλους και αναδεικνύει τη
µοναδικότητα των ατόµων και των οικογενειών (Hardy & Laszloff, 1995).
Σηµαντικό σηµείο αναφοράς της παρούσας εργασίας και των γενεογραµµάτων
αποτέλεσε η προοπτική του χρόνου, η οποία σχετίζεται µε τα προβλήµατα στη ροή του
άγχους µέσα στην οικογένεια και µε τον τρόπο που αντιµετωπίζονται από το κάθε µέλος και
το κάθε οικογενειακό σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι η παρουσία προβληµάτων συχνά
συµπίπτει µε τα κρίσιµα σηµεία µετάβασης στον «κύκλο» ζωής της οικογένειας, τα οποία
αντιµετωπίζονται συνήθως από αυτήν ως καταστροφικές εµπειρίες, που την ακινητοποιούν
και την κάνουν να αγνοεί ότι η ζωή σηµαίνει συνεχή κίνηση από το παρελθόν στο µέλλον µε
ένα συνεχή µετασχηµατισµό των οικογενειακών σχέσεων (Van Katwyk, 2004).
Το γενεόγραµµα συνολικά, αποτελεί το µέσο ανάδειξης των προσωπικών αφηγήσεων
και των οικογενειακών εµπειριών. Μέσα από αυτό δίνεται η δυνατότητα στην ερευνήτρια να
αξιολογήσει το σύστηµα πεποιθήσεων του κάθε συµµετέχοντα για καίρια ζητήµατα, αλλά και
τη δυναµική των οικογενειών, είτε αυτή είναι γενική, είτε αφορά σε συγκεκριµένα θέµατα.
Τόσο η αντικειµενική, όσο και η υποκειµενική αξιολόγηση, ανέπτυξε µια από κοινού
αφήγηση –την«γενεογραµµατική αφήγηση» (Γιαννούσης, 2013). Η γενεογραµµατική
αφήγηση είναι ένα είδος αυτοβιογραφικής µνήµης κοινωνικά πλαισιωµένης. Αυτό σηµαίνει
πως αποτελεί και ένα είδος συλλογικής µνήµης, που ορίζεται ως η προφορική µεταβίβαση
από γενιά σε γενιά των οµαδικών γνώσεων και εµπειριών. Η συλλογική µνήµη
διαφοροποιείται από την εθνική ιστορία, η οποία µεταβιβάζεται µέσω της κοινωνικοποίησης,
εφόσον είναι µια ζωντανή µνήµη, συνδεδεµένη µε το βίωµα των υποκειµένων (Μάντογλου,
2005, όπως αναφέρεται στο Γιαννούσης, 2013). Συγκροτείται από γεγονότα, µε τα οποία τα
µέλη µιας οµάδας έχουν άµεση εµπειρία είτε επειδή τα έζησαν τα ίδια, είτε επειδή τα
γνώρισαν µέσω της προφορικής επικοινωνίας µε τα άτοµα που τα βίωσαν. Με άλλα λόγια,
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είναι µια κοινωνικά κατασκευασµένη γνώση για την πραγµατικότητα και συµβάλλει στη
διαµόρφωση της προσωπικής και κοινωνικής τους ταυτότητας (Γιαννούσης, 2013).
Η συστηµική θεώρηση κατανοεί τη γενεογραµµατική αφήγηση ως µια κατασκευή που
συγκροτείται αυτοποιητικά. Ως το αυτο-αναφορικό αποτέλεσµα γνωστικών και
αναστοχαστικών επεξεργασιών της µνήµης, που οδηγούν, µέσω της αφηγηµατικής δοµής, σε
ανασύσταση των εµπειριών σε µια νέα εσωτερική οργάνωση. Με άλλα λόγια, η καταγραφή
του γενεογράµµατος, ως µια διαλεκτική µετά-αφήγηση, συνιστά µια αφηγηµατική δοµή. Η
γενεογραµµατική αφηγηµατική δοµή διαµεσολαβεί τη σχέση ατοµικού – διαγενεακού, σχέση
που διατρέχεται από το κοινωνικό, δηµιουργώντας ταυτοποιητικά πρότυπα συµπεριφοράς
που καθορίζουν την προσωπικότητα του ανθρώπου εν τη εξελίξει και διαδραστικά
(Γιαννούσης, 2013).
Η παραπάνω προοπτική καταδεικνύει τη χρησιµότητα που µπορεί να έχει η
γενεογραµµατική αφήγηση στην κοινωνική έρευνα, δεδοµένου ότι διεργάζεται την
προσωπική διαγενεακή ιστορία του ατόµου και τις συνάφειές της µε το ευρύτερο
οικογενειακό και κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει. Με βάση αυτή την
προοπτική, στην παρούσα µελέτη η ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τις
πληροφορίες της από κοινού αφήγησης, προκειµένου να αξιολογήσει τις επιδράσεις της
ιστορίας στα τρέχοντα θέµατα των ατόµων και επιπλέον, να δει το ενδοπροσωπικό και
διαπροσωπικό αντίκτυπο των γεγονότων στο πέρασµα του χρόνου. Για παράδειγµα, µέσω του
γενεογράµµατος η ερευνήτρια µπορεί να ανακαλύψει τις συµπτώσεις γεγονότων στον κύκλο
ζωής της κάθε οικογένειας και στη συνέχεια να διερευνήσει τη σχέση αυτών των
εκδηλώσεων µε την τρέχουσα κατάσταση των συµµετεχόντων, αλλά και ολόκληρης της
οικογένειάς τους (Deacon & Piercy, 2001). Παράλληλα, η ανάλυσης των γενεογραµµατικών
αφηγήσεων δίνει σηµαντικές πληροφορίες για το πώς κρίσιµες οικογενειακές και κοινωνικές
εξελίξεις ανασυνθέτονται και προβάλλονται σε επίπεδο αφηγηµατικού λόγου από τους
συµµετέχοντες και πώς αυτοί τις διαχειρίζονται, πώς επιχειρούν να τις διαχειριστούν και να
τις εντάξουν στη διαδικασία κατασκευής της ταυτότητάς τους. Το διαζύγιο αποτελεί ένα
τέτοιο πεδίο, καθώς αντιµετωπίζεται ως µια µορφή κοινωνικής δράσης, ως πρακτική η οποία
στην ιστορική της διαδροµή έχει ειδικά νοήµατα και σηµασίες, που παραπέµπουν σε
ευρύτερα ιστορικά και συλλογικά µορφώµατα και αφορούν συγκεκριµένες αντιλήψεις του
κοινωνικού υποκειµένου και του ρόλου του µέσα στον κόσµο (Ανδριάκαινα, 2005). Η
γενεογραµµατική αφήγηση δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να ανακαλύψει το ειδικό
νόηµα που αποκτά το διαζύγιο στο πλαίσιο της ιστορίας ζωής των συγκεκριµένων
συµµετεχόντων, σε συνδυασµό µε το νόηµα που του αποδίδεται διαγενεακά στο πλαίσιο των
οικογενειών τους.
Οι γενεογραµµατικές αφηγήσεις, ως µετα-εµπειρίες, δεν αποτελούν, εποµένως,
τυπικές αναπαραστάσεις του γενεογραµµατικού παρελθόντος, αλλά νέες συνθέσεις που
άπτονται της διαχρονικότητας του παρόντος και της εν εξελίξει ανασύστασης του εαυτού.
Δίνουν έτσι πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν, αφενός στη δυναµική και τους τρόπους
που εγγράφονται οικογενειακοί και κοινωνικοί δοµικοί παράγοντες στην ατοµική ιστορία, και
αφετέρου στα ασυνείδητα κίνητρα που εµπλέκονται στη διαµόρφωση των ρόλων, των
προσδοκιών και της ταυτότητας του ατόµου και της οµάδας αναφοράς. Δεν αποτελεί,
εποµένως, απλώς µια ερευνητική µέθοδο, αλλά προσεγγίζει την ουσία του συνόλου της ζωής
του ατόµου,συµβάλλοντας στο πεδίο της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας µέσω της µελέτης
των κοινωνικών, οικογενειακών, διαγενεακών σχέσεων του ατόµου διαµέσου των ατοµικών
αφηγήσεων (Γιαννούσης, 2013).
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7.6.5. Παρατήρηση
Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε η παρατήρηση ως µέθοδος έρευνας και
τεχνική συλλογής δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτής παρακολουθούνταν προσεκτικά οι κινήσεις,
οι αντιδράσεις, οι εκφράσεις του προσώπου, οι συνοµιλίες των συµµετεχόντων (κυρίως των
µητέρων, των παιδιών, οποιουδήποτε προσώπου αλληλεπιδρούσε µε τα µέλη της οικογένειας
και των πατέρων) και οτιδήποτε αφορούσε τους στόχους της έρευνας.
Ο παρατηρητής, στο πλαίσιο της έρευνας, άλλοτε συµµετείχε στις δραστηριότητες
των υπό µελέτη ατόµων και άλλοτε όχι. Στην πρώτη περίπτωση, τη λεγόµενη συµµετοχική
παρατήρηση, ο παρατηρητής αποτελούσε µέρος των όσων διαδραµατιζόταν κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων µε τους συµµετέχοντες. Αυτό του εξασφάλιζε βιωµατική γνώση, άρα
βαθύτερη κατανόηση και όχι µια απλή καταγραφή των γεγονότων και των αλληλεπιδράσεων.
Στη δεύτερη περίπτωση επιλεγόταν η µη συµµετοχική παρατήρηση, προκειµένου να
καταγραφούν οι παρατηρήσεις χωρίς την προσωπική εµπλοκή του παρατηρητή. Όπως, όµως,
γίνεται κατανοητό, ακόµα και στη µη συµµετοχική παρατήρηση ο παρατηρητής δεν ήταν
πλήρως αποστασιοποιηµένος, καθώς κατέβαλε προσπάθεια να συµµετέχει στα γεγονότα
µέσω της ενσυναίσθησης (Παπαναστασίου, 2005· Σταλίκας, 2005· Verma & Mallick, 2005).
Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί, πως η παρατήρηση των συµµετεχόντων έγινε µε ελεύθερο –
µη δοµηµένο τρόπο και η αντίδραση τους παρατηρείτο σε διάφορες καταστάσεις –
αλληλεπιδράσεις – ερεθίσµατα (Παπαναστασίου, 2005· Verma & Mallick, 2005). Σε κάθε
συνάντηση η παρατήρηση ήταν ανοιχτή, καθώς τα υπό µελέτη άτοµα γνώριζαν ότι
παρατηρούνταν, και στο πλαίσιο της ανοιχτής παρατήρησης ο παρατηρητής µπορούσε να
θέτει ερωτήσεις. Ωστόσο, µειονέκτηµα της διαδικασίας αποτέλεσε το γεγονός ότι η
ερευνήτρια δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει την επιρροή που µπορούσε να ασκεί η παρουσία
της στους συµµετέχοντες και στη συµπεριφορά τους (Σταλίκας, 2005). Προκειµένου να
περιοριστεί η επίδραση της παρουσίας της, επιλέχθηκε η ερευνήτρια να εισάγεται στο πεδίο
της παρατήρησης πριν ξεκινήσει η συλλογή των ερευνητικών παρατηρήσεων, έτσι ώστε οι
εµπλεκόµενοι να συνηθίζουν στην παρουσία της και η συµπεριφορά τους να είναι όσον το
δυνατόν πιο «αυθόρµητη» (Παρασκευόπουλος, 1993: 142-143).
Η παρατήρηση των ατόµων ήταν µια διαρκής διαδικασία και η καταγραφή των
παρατηρήσεων γινόταν κυρίως µε µαγνητόφωνο, εκτός από δύο µόνο περιπτώσεις κατά τις
οποίες έγινε βιντεοσκόπηση (στη συνάντηση της Πετρούλας µε την Ελπίδα και στην
αλληλεπίδραση της Ελπίδας µε τα δύο της παιδιά κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού
γεύµατος). Η µαγνητοφώνηση επιλέχθηκε κυρίως, γιατί η ηχητική καταγραφή προκαλούσε
λιγότερο άγχος και αντίσταση στα άτοµα, γεγονός που παρήγαγε περισσότερες και πιο
ουσιαστικές παρατηρήσεις. Η βιντεοσκόπηση χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
συνάντησης των δυο µητέρων, µετά από πολύµηνη αλληλεπίδραση µε την ερευνήτρια της
κάθε µίας ξεχωριστά και την απόκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης (ηµεροµηνία: 5/6/2013).
Καθόλη τη διάρκεια της συνάντησης παρατηρείτο η αλληλεπίδραση των δυο γυναικών και
καταγραφόταν το περιεχόµενο της λεκτικής και µη λεκτικής τους συµπεριφοράς, σε ένα
διαφορετικό πλαίσιο που παρείχε αυθεντικές και ολοκληρωµένες συµπληρωµατικές
παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά τη βιντεοσκόπηση της Ελπίδας και των δυο παιδιών της
(ηµεροµηνία: 25/6/2013), παρατηρήθηκε και καταγράφηκε η κοινωνικό-συναισθηµατική
ανάπτυξη των παιδιών, η αλληλεπίδραση µητέρας – παιδιών και ορισµένες από τις
τελετουργίες της οικογένειας χωρίς να θίγονταν άµεσα αγχογόνα θέµατα, τα οποία θα
κινητοποιούσαν τους αµυντικούς τους µηχανισµούς.
Σε κάθε περίπτωση και µε όποια µορφή, η παρατήρηση παρέχει ενδείξεις που δεν
µπορούν να αποκτηθούν µε άλλο τρόπο (Γεωργούσης, 1979: 64), καθώς δίνεται έµφαση στις
λεπτοµέρειες και τα φαινόµενα παρατηρούνται το χρόνο που συµβαίνουν. Επίσης, µέσω
αυτής συσχετίζεται απευθείας η παρατηρούµενη συµπεριφορά-αλληλεπίδραση µε τις
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µεταβλητές της έρευνας (Cohen & Manion, 1989: 154), υπάρχει καλύτερη γνώση των
στοιχείων της κατάστασης και των πιθανών αντιδράσεων των ατόµων στις διάφορες
καταστάσεις και τα διάφορα ερεθίσµατα και κατά συνέπεια πραγµατοποιούνται καλύτερες
παρατηρήσεις (Βάµβουκας, 2002: 210).
Παρά τα πολυάριθµα πλεονεκτήµατά της, υπάρχουν και κάποιοι περιορισµοί, αλλά
και δυσκολίες, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη πριν και κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων.
Πρόκειται για µια επίµονη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο για την
αποµαγνητοφώνηση. Συχνά η παρουσία του παρατηρητή αποτελεί εµπόδιο στη συλλογή
δεδοµένων, λόγω της αλλαγής συµπεριφοράς των συµµετεχόντων (Παπαναστασίου, 1996:
83), ενώ υπάρχει αδυναµία διαπίστωσης αν µια συµπεριφορά είναι αλλοιωµένη ή
παραπλανητική (Mason, 1996: 62). Ταυτόχρονα, χρειάζεται αυξηµένα επικοινωνιακά
προσόντα και ευαισθησία, µε στόχο την αποφυγή συµπεριφορών που µπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο την αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας (πλήρης ταύτιση µε την ερευνώµενη
κοινωνική οµάδα, επιλεκτική προσοχή σε ορισµένες µόνο διαδικασίες και συµβάντα,
επιλεκτική µνήµη, καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων, δηµιουργία εντάσεων και
συµπεριφορές που εγείρουν ζητήµατα ερευνητικής ηθικής) (Μάνος, 2012).
Παρά τις δυσκολίες της, βασικό χαρακτηριστικό της παρατήρησης είναι ότι η
ερευνήτρια γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένα µέλος της παρατηρούµενης οµάδας ή του
παρατηρούµενου ατόµου, πράγµα που σηµαίνει ότι, όχι µόνο είναι παρούσα, αλλά µοιράζεται
και τις εµπειρίες της οµάδας / του ατόµου και µπορεί να διεισδύσει στον κοινωνικό, αλλά και
τον συµβολικό κόσµο τους, µαθαίνοντας τις κοινωνικές σηµασίες, τη χρήση της λεκτικής και
της µη λεκτικής επικοινωνίας. Επίσης, µέσω αυτής επιτρέπεται η άµεση άντληση
πληροφορίας για ατοµικές ή κοινωνικές συµπεριφορές, η πρόσβαση σε δύσκολα
προσεγγίσιµες πτυχές της ανθρώπινης εµπειρίας, που δε µπορούν να προκύψουν µε την
υποβολή ερωτήσεων, και µείωση της αντιδραστικότητας των ερευνούµενων, καθώς ο
παρεµβατικός ρόλος της ερευνήτριας µειώνεται όσο περισσότερο παραµένει µαζί τους
(Μάνος, 2012). Με άλλα λόγια, αποτελεί µια ευέλικτη µέθοδο που παρέχει πλούτο
πληροφοριών και για όλους αυτούς τους λόγους επιλέχθηκε.
7.6.6. Προβολικά-µεταφορικά µέσα
Κάθε µέθοδος αποκαλύπτει διαφορετικές όψεις της εµπειρικής πραγµατικότητας. Για
το λόγο αυτό είναι θεµιτό να χρησιµοποιούνται πολλαπλές µέθοδοι συλλογής παρατηρήσεων,
διαδικασία που ορίζεται ως «τριγωνισµός». Στον τελευταίο κανόνα µεθοδολογίας αναφέρεται
η αρχή, σύµφωνα µε την οποία σε κάθε έρευνα είναι ωφέλιµο να χρησιµοποιούνται
πολλαπλές µέθοδοι (Denzin, 1978: 28).
Τα προβολικά-µεταφορικά µέσα είναι µη δοµηµένα ή ηµι-δοµηµένα ερεθίσµατα ή
καταστάσεις, µέσα από τα οποία οι συµµετέχοντες µπορούν να προβάλλουν τα εσωτερικά
τους συναισθήµατα, τις ανάγκες τους και τις ατοµικές – οικογενειακές – κοινωνικές
καταστάσεις. Για την ερµηνεία τους απαιτείται να τεθούν ερωτήσεις που θα διευκολύνουν τη
διερεύνηση των αποτελεσµάτων τους και θα εξαλείψουν παρανοήσεις ή παρερµηνείες
(Χατήρα, 2005).
Σύµφωνα µε τον Frank (1948, όπως αναφέρεται στο Χατήρα 2005: 23), βασική
προϋπόθεση των προβολικών τεχνικών είναι ότι:
Αυτό που έχει πρωταρχική σηµασία για να καταλάβουµε την ατοµική προσωπικότητα είναι
ότι το άτοµο οργανώνει τις εµπειρίες του, τα βιώµατα του, καθώς διαστρέφει, περιπλέκει και
διαστρεβλώνει, δηλαδή µε άλλα λόγια προσαρµόζει κάθε κατάσταση, γεγονός ή πρόσωπο
µέσα στα πλαίσια του ατοµικού του κόσµου, δίνοντας τους τη συναισθηµατική σηµασία που
πρέπει να έχουν για αυτόν στο δικό του ατοµικό κόσµο (2005: 23).
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Σύµφωνα µε τον Πουρκό, η λειτουργία της «µεταφοράς» είναι η νοητική διαδικασία,
που εκφράζεται µε λειτουργικές εναρµονίσεις που διατρέχουν τόσο την καθηµερινή, όσο και
την επιστηµονική σκέψη και λόγο, αλλά και την κάθε καλλιτεχνική δηµιουργία και έκφραση
(ποιητική ή λογοτεχνική γενικότερα, µουσική, ζωγραφική, κτλ.) (Πουρκός, 1997: 423).
Η µεταφορά αποτελεί το σύνολο των νοητικών διαδικασιών, βάσει των οποίων κάποιες όψεις
ή πτυχές ενός συστήµατος µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται σε ένα άλλο σύστηµα. Ανάλογα µε
τη φύση των δοµικών στοιχείων µέσω των οποίων εκφράζεται µια µεταφορά διακρίνονται
διάφορα είδη ή τύποι µεταφορών: ποιητικές, µουσικές, ζωγραφικές, κινητικές, φωνητικές,
αφηγηµατικές, λογικές, κτλ. Άξιο αναφοράς είναι επίσης, ότι η µεταφορά αποτελεί πάντα µια
µορφή κατανόησης, που βασίζεται στη βιωµατική εµπειρία ή έκφραση κάποιων πτυχών ενός
συστήµατος µε τους όρους ή τις κατηγορίες ενός άλλου. Οι µεταφορές, αναλογίες, εικόνες και
στίχοι που χρησιµοποιούνται φαίνεται να συµπυκνώνουν µε ιδιαίτερα ευρηµατικό και
αποκαλυπτικό τρόπο τα βιώµατα των ατόµων (Πουρκός & Κοντοπόδης, 2005: 267).

Εποµένως, οι µεταφορές δεν έχουν ουδέτερο χαρακτήρα, αλλά αποτελούν φορείς
νοηµάτων εµπεριέχοντας το αποτύπωµα του συγκεκριµένου πολιτισµού συγκείµενου της
ψυχολογικής γνώσης. Η επικράτηση της µιας ή της άλλης µεταφοράς συνδέεται µε το
χαρακτήρα της συγκεκριµένης ιστορικής εποχής και τους κυρίαρχους τρόπους πρόσληψης
της γνώσης (Δαφέρµος, 2012).
Στην παρούσα έρευνα η καταγραφή των δεδοµένων που συνόδευαν τα προβολικάµεταφορικά έργα έγινε κυρίως µε µαγνητοφώνηση και φωτογραφική καταγραφή και όχι µε
βιντεοσκόπηση, προκειµένου να µη διασπάται η προσοχή των συµµετεχόντων και να
εξαλειφθεί όσο το δυνατόν η επίδραση του άγχους της καταγραφής στην παραγωγή των
αποτελεσµάτων. Εποµένως, αν και η βιντεοσκόπηση θα εξασφάλιζε συστηµατικότερη
καταγραφή, δε χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό, επειδή κρίθηκε απαραίτητο να µειωθεί
κάθε πιθανός παράγοντας αύξησης της συναισθηµατικής έντασης των συµµετεχόντων και
µείωσης των αυθόρµητων αντιδράσεών τους.
7.6.6.1. Ιχνογραφικά έργα
Η χρήση του σχεδίου - του ιχνογραφήµατος (βλ. παράρτηµα 5, «ένα παράδειγµα
ιχνογραφικού έργου µε την Πετρούλα, διαζευγµένη µητέρα») ως µέσο έρευνας βασίζεται στις
αρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας, όσον αφορά τις δοκιµασίες προβολής. Σύµφωνα µε την
ψυχαναλυτική θεωρία, πολλές πλευρές της προσωπικότητας του ατόµου είναι ασυνείδητες
και συνεπώς δεν µπορούν να κατανοηθούν µε µέσα αξιολόγησης που απευθύνονται στις
συνειδητές γνώσεις του ατόµου για τον εαυτό του. Εποµένως, η ολοκληρωµένη αξιολόγηση
της προσωπικότητας, δηλαδή η εξέταση της εσωτερικής εικόνας του ατόµου, απαιτεί την
παράκαµψη των µηχανισµών άµυνας και των αντιστάσεων του. Αυτό µπορεί να γίνει µε
κάποιον «έµµεσο» τρόπο εξέτασης, ο οποίος θεωρείται «έµµεσος» επειδή η εξέταση δεν
απευθύνεται άµεσα και έκδηλα στο αντικείµενό της. Μέσω της συµβολικής δηµιουργίας το
άτοµο εκφράζει ασυνείδητες και συνειδητές επιθυµίες, φαντασιώσεις, προβληµατισµούς και
γενικά προβάλλει τον εσωτερικό του κόσµο. Το ιχνογράφηµα φαίνεται ότι χρησιµεύει και σε
άλλα επίπεδα έκφρασης του ατόµου. Στο πλαίσιο µιας ερευνητικής ή θεραπευτικής
διαδικασίας το ιχνογράφηµα αποτελεί ένα µέσο για το άτοµο ώστε να φέρει, να ανασύρει
συναισθήµατα, εµπειρίες, αλλά και να λύσει προβλήµατα (Κουνενού, 2003). Ωστόσο η
ερµηνεία του ιχνογραφήµατος-σχεδίου, ανεξάρτητα από το πλαίσιο αναφοράς µέσα στο
οποίο δηµιουργείται και τη σειρά των άλλων σχεδίων στα οποία εντάσσεται, είναι αδύνατη,
εφόσον πρόκειται για τη συνολική δυναµική του συστήµατος των σηµείων (Βαλασίδου &
Σαγιά, 2009).
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Στη συνέχεια, στους πίνακες 8, 9, 10, 11, 12 και 13 πιο κάτω παρουσιάζουµε τα
ιχνογραφικά έργα που έγιναν µε ταυποκείµενα της παρούσας έρευνας (στην περίπτωση του
Ίωνα η ιχνογραφική δραστηριότητα δεν υλοποιήθηκε καθώς διεκόπη αιφνιδιαστικά η
συµµετοχή του στην έρευνα και στην περίπτωση της Ζαχαρούλας η συµµετοχή της σε µια
ιχνογραφική δραστηριότητα δεν ήταν εφικτή λόγω των αναπτυξιακών της δυσκολιών):
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Οικογένεια Πετρούλας
Πίνακας 8. «Ιχνογραφικά έργα Πετρούλας»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1
2

28
47

2.10.2012
18.2.2013

3

47

18.2.2013

4
5
6

48
48
49

4.4.2013
4.4.2013
16.5.2013

7

49

16.5.2013

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Η οικογένεια µου
Ο τρόπος που βιώνω τον γάµο µου
Τα στάδια της ζωής µου όσον αφορά τη
βιωµατική µου σχέση µε την ποίηση / τις
µαντινάδες και τον ποιητικό µου εαυτό
Η οικογένεια µε τη µορφή ζώων
Πώς βιώνω την αγάπη
Η σχέση µου µε το άλλο φύλο
Η σχέση µου µε το άλλο φύλο και
την αγάπη παρελθόν - παρόν - µέλλον

Πίνακας 9. «Ιχνογραφικά έργα του Οδυσσέα»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

1
2
3

9
9
11

18.6.2012
18.6.2012
25.6.2012

Ο πατέρας µου και εγώ
Η µητέρα µου και εγώ (δεν επιθυµούσε)
Ο εαυτός µου

Πίνακας 10. «Ιχνογραφικά έργα της Σαββίνας»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

2

17.5.2012

2

6

30.5.2012

3

25

17.9.2012
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Η ζωή σε σχέση µε τους γονείς µου ως
ένα βιβλίο
Περιοχές στη ζωή µου, σε σχέση µε τους
γονείς µου, που µου προκαλούν ανησυχία
και άγχος
Οι γονείς µου µε τη µορφή ζώων

Οικογένεια Ελπίδας
Πίνακας 11. «Ιχνογραφικά έργα της Ελπίδας»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

1
2
3
4

14
15
28
28

4.9.2012
13.9.2012
11.12.2012
11.12.2012

5

33

14.3.2013

6

34

4.4.2013

Η οικογένεια µε τη µορφή ζώων
Η οικογένεια µου
Πώς βιώνω την αγάπη
Η σχέση µου µε το άλλο φύλο
Η σχέση µου µε το άλλο φύλο και
την αγάπη παρελθόν - παρόν - µέλλον
Πώς βιώνω σήµερα την
καθηµερινότητά µου

Πίνακας 12. «Ιχνογραφικά έργα του Ευγένιου»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

1
2

10
10

31.7.2012
31.7.2012

3

20

17.10.2012

Η σχέση µε τους γονείς µου
Οι γονείς µου µε τη µορφή ζώων
Πώς βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε
τους
γονείς µου

Περίπτωση Ευκλείδη
Πίνακας 13. «Ιχνογραφικά έργα του Ευκλείδη»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

1
2

7
11

9.12.2014
16.1.2015

Το διαζύγιο
Ο γάµος

7.6.6.2. Μεταφορικά έργα: στίχοι, τραγούδια, µαντινάδες, παροµοιώσεις
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας επιλέχθηκε να τεθούν στα υπό µελέτη
άτοµα ερωτήσεις µε τη µορφή µεταφορών (βλ. παράρτηµα 6, ένα παράδειγµα µεταφορικού
έργου µε τον Ευγένιο, γιος διαζευγµένης οικογένειας), όπως στίχοι, τραγούδια, µαντινάδες
και παροµοιώσεις, τα οποία στη συνέχεια καλούνταν να ερµηνεύσουν τι συµβολίζουν για τα
ίδια. Τα µεταφορικά έργα χρησιµοποιήθηκαν ως ερευνητικό εργαλείο (Πουρκός, 2016),
προκειµένου να µειωθούν τα συναισθήµατα ανασφάλειας και φόβου,πουσυνήθως
προκύπτουν κατά τη διάρκεια λεκτικών περιγραφών-αφηγήσεων για τον εαυτό τους και τους
σηµαντικούς Άλλους. Μέσω των µεταφορών τα άτοµα συνήθως κρατούν µία λιγότερο
αµυντική στάση, καθώς µπορούν να εκφράσουν µε έναν πιο δηµιουργικό και συµβολικό
τρόπο τις σκέψεις, τις θέσεις και τα συναισθήµατά τους. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί, ότι σε
ιδιαίτερα συγκρουσιακές οικογένειες, όπως αυτή της Πετρούλας, οι ερωτήσεις που έπονται
των µεταφορών των συµµετεχόντων κάποιες φορές ίσως να επιβραδύνουν τη διαδικασία και
να απαιτούν λιγότερη άµεση αλληλεπίδραση (Deacon & Piercy, 2001). Στον πίνακα 14 πιο
κάτω παρουσιάζονται τα µεταφορικά έργα που έγιναν:
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Πίνακας 14. «Μεταφορικά έργα»
Θεµατικός άξονας µεταφορικού έργου

Συµµετέχοντες
1
2
3
4

Πετρούλα, Ελπίδα,
Ευκλείδης, Ίωνας
Πετρούλα, Ελπίδα
Πετρούλα, Ελπίδα
Πετρούλα, Ελπίδα,
Ευκλείδης

6

Πετρούλα, Ελπίδα,
Ευκλείδης, Ίωνας
Πετρούλα, Ίωνας

7

Πετρούλα

8
9

Σαββίνα, Ευγένιος
Σαββίνα, Ευγένιος
Πετρούλα, Ελπίδα,
Σαββίνα, Ευγένιος
Ελπίδα
Ίωνας
Ευκλείδης
Ευκλείδης

5

10
11
12
13
14

Η ζωή µου σαν ένα βιβλίο µε κεφάλαια...
Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε την αγάπη είναι σαν...
Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε το άλλο φύλο είναι σαν...
Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε την οικογένεια µου, τη ζωή
µου,
τα παιδιά µου και τον εαυτό µου...
Ο τρόπος που βίωνα τον γάµο µου...
Οι αλήθειες της ζωής µου µέσα από τις µαντινάδες...
Η ζωή µου σε σχέση µε την ποίηση και τις µαντινάδες ως βιβλίο µε
κεφάλαια...
Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε τους γονείς µου είναι σαν...
Η ζωή µου σε σχέση µε τους γονείς µου σαν ένα βιβλίο µε κεφάλαια...
Μερικές φορές αισθάνοµαι σαν...
Γράµµα για την κόρη µου...
Η ζωή µου...
Το διαζύγιο µου...
Η ερευνητική διαδικασία...

Οι παραπάνω βιωµατικές δραστηριότητες παρείχαν πλούτο πληροφοριών για το
βίωµα των συµµετεχόντων. Ωστόσο, η συµµετοχή των µελών στις παραπάνω δραστηριότητες
διαµορφώθηκε µε βάση το επίπεδο επιθυµίας, άνεσης, φόβου, άγχους, δηµιουργικών
ικανοτήτων, φυσικών περιορισµών και ευαισθησίας του κάθε συµµετέχοντα. Εποµένως
κρίθηκε απαραίτητο, η συµµετοχή του κάθε ατόµου στις προαναφερθείσες δραστηριότητες να
είναι επιθυµητή και συνειδητή απόφαση, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη συναισθηµατική τους
κατάσταση και ερευνητική σχέση και διαδικασία. Με βάση τα παραπάνω, όπως σε όλες τις
αξιολογήσεις, αλλά και παρεµβάσεις, η ερευνητική κρίση ήταν το «κλειδί» για να
αποφασιστεί «τι», «πότε» και «σε ποιον» θα χρησιµοποιηθεί η κάθε βιωµατική
δραστηριότητα.
7.6.6.3. Φωτογραφικό υλικό
Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, µε πρωτοβουλία κάποιων µελών (των
δυο µητέρων, των δυο πατέρων και των παιδιών), χρησιµοποιήθηκαν φωτογραφίες των
µελών της κάθε οικογένειας, προκειµένου να συγκεντρωθούν περαιτέρω πληροφορίες για την
ιστορία τους, το περιβάλλον τους, καθώς και σηµαντικά γεγονότα της ζωής τους (Anderson &
Malloy, 1976· Kaslow & Friedman, 1977). Επιπροσθέτως, µέσω αυτών, η ερευνήτρια
µπόρεσε σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Πετρούλας και της Ελπίδας, να
ενηµερωθεί σχετικά µε χρονικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρχαν
καθόλου φωτογραφίες (π.χ. την περίοδο της ασθένειας του Οδυσσέα) ή υπήρχαν πολλές σε
αριθµό (π.χ. την περίοδο νοσηλείας της Ζαχαρούλας). Έτσι, µέσω των φωτογραφιών, δόθηκε
η δυνατότητα στα µέλη να εκφράσουν πληροφορίες για γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία
µπορεί να επηρέασαν τα τρέχοντα προβλήµατα (Deacon & Piercy, 2001). Επίσης, η
πρόσθεση ή η αφαίρεση φωτογραφιών από το χώρο του σπιτιού ή ακόµα και η αποστολή
φωτογραφιών σε κάποιο άλλο –αποµακρυσµένοµέλος (όπως στην περίπτωση της Ελπίδας και
του Άγγελου), φάνηκε ότι υποδηλώνει συµβολικά τη µετάβαση σε µια νέα περίοδο, το τέλος
µίας προηγούµενης περιόδου, την αλλαγή των συναισθηµατικών καταστάσεων των
συµµετεχόντων και τη µεταφορά συναισθηµατικών µηνυµάτων. Η αξιοποίηση των
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φωτογραφιών πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή ελεύθερης συζήτησης µεταξύ των µελών και
της ερευνήτριας τη στιγµή που κοίταζαν τις φωτογραφίες, προκειµένου να αναδυθούν
αυθόρµητα τα συναισθήµατα, οι αντιδράσεις, τα σχόλια και οι σκέψεις των µελών.
Διαπιστώνεται ότι όλα τα παραπάνω προβολικά-µεταφορικά µέσα που
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, παρείχαν πλούσιο πληροφοριακό υλικό, το οποίο
επιβεβαίωσε ή διέψευσε πολλές από τις υποθέσεις της ερευνήτριας ή ακόµα έκανε εµφανείς
νέες προβληµατικές καταστάσεις που αφορούσαν τους συµµετέχοντες και τις σχέσεις τους.
Παρόλα αυτά, η χρήση των µεταφορικών-προβολικών µέσων θα κρινόταναναποτελεσµατική
έως και παραπλανητική, εάν περιοριζόταν η αξιολόγηση και η ερµηνεία των προβολικώνµεταφορικών δεδοµένων εκ µέρους της ερευνήτριας, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει
σε αυθαίρετα και παραπλανητικά αποτελέσµατα. Για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου
διατυπώνονταν συστηµατικά ερωτήσεις, που αφορούσαν το παραγόµενο υλικό των
συµµετεχόντων. Εποµένως, η ερµηνεία και η αξιολόγηση των «προϊόντων» των προβολικώνµεταφορικών µέσων βασίστηκε τόσο στα προβολικά-µεταφορικά αποτελέσµατα, όσο και στα
λεκτικά και µη-λεκτικά µηνύµατα που τα συνόδευαν. Συνολικά µέσα από τα προβολικάµεταφορικά µέσα επιχειρήθηκε να παρακαµφθούν οι άµυνες και να ενισχυθεί η λεπτοµερής
προβολή, η οποία πάντοτε ερµηνεύεται προκειµένου να γίνονται πιο σαφή και καθαρά τα
λανθάνοντα περιεχόµενα (Χατήρα, 2005). Με βάση όλα τα παραπάνω κρίθηκε ότι µια καλή
εκτίµηση του βιώµατος του διαζυγίου των συµµετεχόντων και των σύνθετων θεµάτων που
αυτοί αντιµετωπίζουν, θα πρέπει να περιλαµβάνει πολλαπλές µεθόδους που να είναι
πολιτισµικά ευαίσθητες, κατανοητές, συνεργατικές, να υποστηρίζουν την ενεργό συµµετοχή
των ίδιων των ατόµων και να εφαρµόζονται µε ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασµό.
7.6.7. Οµάδα εστίασης
Στο πλαίσιο διερεύνησης του βιώµατος του διαζυγίου επιλέχθηκε επίσης να
χρησιµοποιηθεί η οµάδα εστίασης, µέσω της οποίας αποτυπώνονταν οι συλλογικές
συνοµιλίες. Η χρήση της οµάδας εστίασης χρησιµοποιήθηκε µε το σκεπτικό ότι παρέχει
γνώσεις σχετικά µε τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων και µια βαθύτερη κατανόηση του υπό
µελέτη φαινοµένου µέσα από την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων. Η χρήση της αποτελεί
ένα πολύτιµο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο παρέχεισηµαντική ανατροφοδότηση, που
προέρχεται από τους ίδιους τους συµµετέχοντες, αλλά και δυνατότητα σύλληψης βαθύτερων
πληροφοριών από αυτές που δίνουν οι προσωπικές συνεντεύξεις. Μέσω της οµάδας εστίασης,
µέλη της οποίας αποτελούσαν οι δύο διαζευγµένες µητέρες, η ερευνήτρια απέκτησε τη
δυνατότητα να παρατηρεί τις αλληλεπιδράσεις τους, τη µη λεκτική τους επικοινωνία, αλλά
και τις συνδέσεις διαφόρων εννοιών µέσα από τις συζητήσεις τους. Η ερευνήτρια,
ενθαρρύνοντας αυτές τις αλληλεπιδράσεις των δυο µητέρων, είχε την ευκαιρία να συλλάβει
αυτά τα δεδοµένα, προκειµένου να διαµορφώσει µια πιο ολοκληρωµένη κατανόηση και να
παρατηρήσει ένα σύνολο νέων δεδοµένων σχετικά µε το υπό µελέτη φαινόµενο (Barry &
Nichelle, 2010). Η οµάδα εστίασης, στην οποία συµµετείχαν οι δυο διαζευγµένες µητέρες,
και πραγµατοποιήθηκε προς το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας (5/6/2013) προκειµένου οι
συµµετέχουσες, αλλά και η ίδια η ερευνήτρια, να έχουν οικοδοµήσει µια ισχυρή σχέση
οικειότητας και εµπιστοσύνης, µε απώτερο σκοπό να υπάρχει άνεση σε επίπεδο έκφρασης και
να αισθάνονται ότι κυριαρχεί κλίµα αποδοχής και υποστήριξης. Οι υπόλοιποι δεν
επιθυµούσαν να έρθουν σε επαφή µε κάποιους από τους άλλους συµµετέχοντες στην έρευνα.
Η συνάντηση των δύο µητέρων διεξήχθη στο σπίτι της ερευνήτριας, προκειµένου η
αλληλεπίδραση των δυο γυναικών να λάβει χώρα σε ένα ασφαλές, αλλά και ουδέτερο
περιβάλλον. Στην προκειµένη περίπτωση επιλέχθηκε µια λιγότερο δοµηµένη προσέγγιση, µε
το σκεπτικό οι δύο γυναίκες να ενθαρρύνονται να µιλήσουν η µία µε την άλλη και να
εκφράσουν τα προσωπικά τους νοήµατα, αντί να απαντούν σε προκαθορισµένες και
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δοµηµένες ερωτήσεις. Ως εκ τούτου, η ερευνήτρια είχε ως κύριο στόχο να διευκολύνει τη
συζήτηση και όχι να την κατευθύνει (Liamputtong, 2010). Στο σύνολό της, η συνέντευξη της
οµάδας εστίασης έδωσε τη δυνατότητα στην ερευνήτρια να κατανοήσει τη δυναµική της
οµάδας, να συλλάβει κοινά βιώµατα, «κρυµµένα» νοήµατα, συναισθήµατα, σκέψεις,
αντιλήψεις και να διερευνήσει «το χάσµα µεταξύ του τι λένε και τι κάνουν». Η µέθοδος αυτή
φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµη στην προσπάθεια να εξερευνηθούν οι γνώσεις, ο τρόπος σκέψης, οι
εµπειρίες, ο τρόπος διάδρασης των δυο γυναικών και να αναδειχθούν σηµεία ταύτισης και
διαφοροποίησής τους.
7.6.8. Κριτικό-αναστοχαστικό ηµερολόγιο
Το ερευνητικό ηµερολόγιο αποτελεί µία από τις ερευνητικές µεθόδους που
χρησιµοποιήθηκαν, τόσο για την καταγραφή των δεδοµένων από την παρατήρηση των
συµµετεχόντων, τις συζητήσεις-συνεντεύξεις µε αυτούς, όσο και για την καταγραφή
προσωπικών σκέψεων της ερευνήτριας σχετικά µε τις ερευνητικές µεθόδους και το ρόλο της
(βλ. παράρτηµα 7, «ένα παράδειγµα κριτικού-αναστοχαστικού ηµερολογίου του ερευνητή»).
Επιπρόσθετα, χρησιµοποιήθηκε από την ερευνήτρια προκειµένου να καταγραφούν η πορεία
υλοποίησης της έρευνάς της, αλλά και οι «επιτυχίες» και οι «αποτυχίες» που αντιµετώπιζε.
Οι συµµετέχοντες δε θέλησαν να κρατήσουν ηµερολόγιο, αν και τους προτάθηκε, γιατί το
θεώρησαν επιπρόσθετη εργασία στο ήδη φορτωµένο καθηµερινό τους πρόγραµµα.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε πως η ερευνήτρια, αντλώντας αφηγηµατικό υλικό από
τους συµµετέχοντες, αποκαλύπτεται και η ίδια, καθώς εµπλέκεται και η ίδια συναισθηµατικά
µε τα άτοµα, αλληλεπιδρά και εισχωρεί στο πεδίο των σκέψεων, των ανησυχιών και των
προβληµατισµών τους (Ρήγα, 2005). Με βάση αυτό, αναπτύσσεται µια ιδιαίτερα δυναµική
αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της έρευνας και της ερευνήτριας. Η χρήση του
ηµερολογίου παρέχει ένα µέσο, το οποίο βοηθά τον ερευνητή να προχωρήσει στην
ενδοσκόπησή του (αυτοπαρατήρηση) και να κρίνει πιο διυποκειµενικά και ολιστικά τις
αφηγήσεις των µελών, λαµβάνοντας υπόψη και τις δικές του συναισθηµατικές φορτίσεις ως
µέρος της όλης ερευνητικής διαδικασίας.
Όλα τα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία επέτρεψαν να καταγραφούν ταυτόχρονα οι
σκέψεις, τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές που αφορούν τη συγκεκριµένη κατάσταση.
Πλεονέκτηµά τους αποτελεί η συγκέντρωση στοιχείων τη στιγµή κατά την οποία
εκφράζονται οι σκέψεις, τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές και παρέχουν αξιόπιστες και
έγκυρες πληροφορίες, που επιτρέπουν να αναπτυχθεί µια πιο ακριβής και πλήρης κατανόηση
των διαδικασιών και της µεταβλητότητας του διαζυγίου, που σχετίζεται µε προσωπικά
βιώµατα και νοήµατα. Επίσης, µέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα στην ερευνήτρια να γίνει
µέλος της οµάδας / των ατόµων που µελετάει και παράλληλα, να επιτύχει την ανάδειξη των
«φωνών» των συµµετεχόντων, του νοήµατος και της αίσθησης που αυτά αποδίδουν στις
εµπειρίες τους (Barber & Demo, 2006).
Η ποικιλοµορφία των ερευνητικών µεθόδων, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη
διεξαγωγή της έρευνας, επέτρεψε επίσης, την τριγωνοποίηση ή τη διασταύρωση των
στοιχείων, την ακρίβεια των παρατηρήσεων που συλλέχθηκαν και των αναλυτικών
δηλώσεων. Παρατηρώντας ένα γεγονός ή απλά µιλώντας µε τα άτοµα στο πεδίο, δεν
προβλέπεται έλεγχος από τον κάθε ερευνητή ή προκατάληψη από το συµµετέχοντα.
Επιπλέον, αναλύοντας τα δεδοµένα από πολλαπλές πηγές και µε διαφορετικές µεθόδους
διαµορφώνεται µια σειρά από υποθέσεις, οι οποίες επιτρέπουν στον ερευνητή να κάνει
συγκρίσεις για να επιβεβαιώσει τους αναδυόµενους ισχυρισµούς και να µεταφέρει την
αίσθηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας στον αναγνώστη. Τα παραπάνω ερευνητικά µέσα
κρίθηκε ότι προσεγγίζουν το θέµα επαγωγικά και ως εκ τούτου, ευνοούν την εξερεύνηση και
τη διαισθητική ανακάλυψη των υπό µελέτη φαινοµένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΥΟ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κάποιες φορές, ζωή είναι να παρατάς αυτό που κάποτε σ’ έσωσε[...]. Όλοι έχουµε αυτήν
την τάση να δενόµαστε σφιχτά µε ιδέες, πρόσωπα και καταστάσεις. Δενόµαστε µε
ανθρώπους, µε χώρους, µε τόπους γνωστούς, γιατί είµαστε βέβαιοι πως αυτό είναι το
µόνο πράγµα που µπορεί να µας σώσει. Πιστεύουµε στο «γνώριµο κακό», όπως λέει ένα
γνωστό γνωµικό. Και παρόλο που από διαίσθηση καταλαβαίνουµε ότι το δέσιµο σηµαίνει
θάνατο, συνεχίζουµε να µένουµε αγκιστρωµένοι σ’ αυτό που πια δε µας χρειάζεται, σ’
αυτό που δεν υπάρχει πια, τρέµοντας τις φανταστικές συνέπειες αν αποδεσµευτούµε.
Χόρχε Μπουκάϊ – «Ο Δρόµος των Δακρύων»

8.1. Εισαγωγή
Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται στις ερευνητικές παρατηρήσεις, στις
αποµαγνητοφωνηµένες γενεογραµµατικές και βιογραφικές-αφηγηµατικές συνεντεύξεις, τα
ιχνογραφικά και µεταφορικά έργα των δυο διαζευγµένων µητέρων, της Πετρούλας και της
Ελπίδας. Στόχος, εποµένως, του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση µίας σύντοµης
χαρτογράφησης της διαγενεακής ιστορίας και των κρίσιµων γεγονότων της ζωής των δυο
µητέρων, προκειµένου να σκιαγραφηθεί το οικογενειακό και προσωπικό τους προφίλ, µε
σκοπό τη βαθύτερη και πιο ολιστική κατανόηση του βιώµατος του διαζυγίου τους. Στη
συνέχεια αναδεικνύονται τα «κεφάλαια ζωής» τους σε σχέση µε το γάµο και το διαζύγιό τους,
στα οποία περιγράφονται τα συναισθήµατά τους, οι σκέψεις τους, οι αλλαγές, οι µεταβάσεις,
τα διλήµµατα και οι προοπτικές τους σε ό,τι αφορά τον εαυτό τους και την οικογένειά τους
κατά τη διάρκεια του γάµου και στις διάφορες περιόδους του διαζυγίου. Τα θέµατα που
προκύπτουν από την πλευρά κάθε µητέρας θα παρουσιαστούν µέσω µιας συγκριτικής
προοπτικής. Είναι σηµαντικό ωστόσο να σηµειωθεί, πως τα σηµαντικότερα θέµατα κάθε
αφήγησης έχουν ανακατασκευαστεί έτσιόπως προσδιορίστηκαν από την ερευνήτρια, και οι
ιστορίες και τα βιώµατα των συµµετεχόντων έχουν ερµηνευτεί µέσα από τον ερευνητικό της
«φακό». Εποµένως είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι η εµπειρία των συµµετεχόντων µπορεί
να ειδωθεί και να κατανοηθεί µε ποικίλες οπτικές, µέσα από τις οποίες πιθανόν να
αναδεικνύονταν και άλλα θέµατα. Προτείνεται ότι η ερµηνεία των δυο ιστοριών είναι µία από
τις πολλές πιθανές ερµηνείες και δε συνεπάγεται ότι είναι η απόλυτη αλήθεια.
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Μανώλης

Υιοθετεί "αγορίστικη" συµπεριφορά
12

Σαββίνα

15

Οδυσσέας

γ. 1992 χ. 2000 επανασύνδεση 2001 δ.2004

Στέφανος Ανδρέας Πέτρος

Ζωή

απεβίωσε το 1996

λευχαιµία το 2001 και το 2005
µαθησιακές δυσκολίες
βίαιη συµπεριφορά

Τάσος

Μανούσος

Αγάθωνας

Λεωνίδας

44

ανώριµη και παιδική συµπεριφορά

βίαιη συµπεριφορά
τζόγος

Κέλλυ

35

γνωριµία από το ίντερνετ,
συνάντηση 4 ηµερών τον Σεµπτέβρη του 2013 συγκατοικεί µε την µήτερα του τρίτου παιδιού του
και επιθυµία τους να προχωρήσουν σε επίσηµη σχέση
η σχέση τους το 2012

Απόλλωνας

30

η µεγάλη αγάπη

Οδυσσέας

απεβίωσε το 2004 από καρκίνο

ψωρίαση
θυροειδή

Σήφης

Πάρης

1

Πετρούλα

41

Σαββίνα

Κρέων

Αριστέα

41

63

κρίσεις πανικού

σεξουαλικά κακοποιηµένη από το σύζυγο της
λήψη ηρεµιστικών
επιθυµία από την µητέρα της να ήταν αγόρι - απόµακρη σχέση µε την µητέρα της

66

Το φωνάζουν "Παρούλα"

άσκηση λεκτικής και σεξουαλικής βίας προς την σύζυγο του
απιστίες

8.2. «Κεφάλαια της ζωής» της Πετρούλας και της Ελπίδας σε σχέση µε το γάµο και το
διαζύγιο
Σχήµα 2.«Χαρτογράφηση γενεογράµµατος Πετρούλας».

Πίνακας 15.Σηµαντικές ηµεροµηνίες – «κρίσιµα γεγονότα» Πετρούλας.
Χρονολογικό
έτος

Παιδικά
χρόνια
Σεξουαλική λεκτική ψυχολογική
κακοποίηση
µητέρας της από
τον πατέρα της.
Άπιστος ο
πατέραςτης

1992

Γάµος

2000

Α'
χωρισµός

Σωµατική Λεκτική ψυχολογική
κακοποίηση από
τον σύζυγο της.

2001

Λευχαιµία
Οδυσσέας
(3 ετών)

Κατάθλιψη Ψωρίαση Θυρεοειδής
Τυπική
επανασύνδεση
για το παιδί - Β'
χωρισµός

Απών ο πατέρας
της

Γέννηση της
κόρης της
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2004

Διαζύγιο

2005

Υποτροπή
λευχαιµίας

2009

Χωρισµός
από την
µεγάλη
αγάπη της

Κατάθλιψη Αλκοόλ
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Αντώνης

71

1942

35

1978

Φαίδων

1

2012

γ. 2012

Μάρθα (ορφανή από
πατέρα, µετανάστρια στην
Γερµανία, επιστροφή 1975)

Ελπίδα (επιθυµία
του πατέρα της
για αγόρι)

Ζαχαρούλα (αναπτυξιακή
καθυστέρηση, διάγνωση
2009)

Εκάβη Ασηµένια
(πρόβληµα
στην καρδιά)

Αγάπη (πρόβληµα
παχυσαρκίας, δεν
µπορούσε να κάνει παιδιά)
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Ευγένιος (προβλήµατα υγείας χοληστερίνη, αυξηµένο ζάχαρο,
προβλήµατα στην σπονδυλική στήλη)

Σηµεών

1976

7

D. 2004

γ. 2000, αποµάκρυνση από το σπίτι 2007, χ. 2011, δ. 2012

Ζαχαρίας
(τραυλίζει)

43

1970

D. 1972

γ. 1967

13

Χρύσα
Κυριάκος

Ζαχαρίας (µετανάστης
στην Γερµανία.
επιστροφή 1978)

2006

Μαρία

Στεφανία
(σκοτώθηκε
σε τροχαίο)

73

1940

2000

Άγγελος (είχε περάσει
καρκίνο το 2010, πολλές
εξωσυζυγικές σχέσεις))

36

1977

Ευγένιος

D. 2007

Σχήµα 3.«Χαρτογράφηση γενεογράµµατος Ελπίδας».

Πίνακας 16. Σηµαντικές ηµεροµηνίες – «κρίσιµα γεγονότα» Ελπίδας.
Χρονολογικό
έτος

1975

1978

;

Επιστροφή
της µητέρας
της Ελπίδας
από την
Γερµανία

Επιστροφή
του πατέρα
της Ελπίδας
από την
Γερµανία
µετά την
απειλή της
µητέρας της
για
αυτοκτονία

Ασθένειες
του
πατέρα
της

Γέννηση της
Ελπίδας

Ασθένεις
της
µητέρας
της

2006

Γέννηση
Ζαχαρούλας
µε
αναπτυξιακό
πρόβληµα

2007

2009

Σκοτώθηκε
Διάγνωση
η πεθερά
Ζαχαρούλας
της Ελπίδας

2010

Διάγνωση
καρκίνου
του
Άγγελου

2012
Διαζύγιο
Ελπίδας
Δεύτερος
γάµος
Άγγελου
Γέννηση
παιδιού
Άγγελου

Έφυγε ο
Άγγελος σε
άλλο νοµό
Απόλυση
Άγγελου

8.2.1. Το «ταξίδι» της ζωής πριν το διαζύγιο – «ο διχασµένος εαυτός»
Η περίοδος προ-διαζυγίου περιλαµβάνει τις αφηγήσεις και τα έργα των δυο γυναικών,
που αντανακλούν τα συναισθήµατα και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη ζωή τους πριν από
τη διαδικασία του διαζυγίου. Οι ακόλουθες θεµατικές περιλαµβάνουν τα προσωπικά
διλήµµατα και τα αδιέξοδα των δυο γυναικών και το πώς οι ίδιες τα βίωναν µέσα από µια
παροντική προοπτική. Κεντρικό µήνυµα από τις αφηγήσεις των δυο γυναικών αναδείχθηκε η
ύπαρξη ενδοψυχικής σύγκρουσης στο πλαίσιο µιας «κληρονοµούµενης» διαγενεακής
ιστορίας γεµάτης από ανεπίλυτες χρόνιες εσωτερικές συγκρούσεις, δυσλειτουργικούς
τρόπους διαχείρισης της οικειότητας, της δύναµης και των συγκρούσεων, όπως προβάλλεται
παρακάτω από τον αφηγηµατικό λόγο των δυο γυναικών και το ιχνογράφηµα 2 της
Πετρούλας:
Π: [...]- Αυτός εδώ είναι ο Τάσος; - Ναι ο Τάσος είναι. Ναι... όταν φερόταν άσχηµα µε βία
καταρχάς ήταν σαν ένα τέρας να πω; Δεν µπορούσαµε βέβαια, δεν είχαµε τη δύναµη να του...
να τον κουµαντάρουµε έτσι που φερόταν. Εδώ είναι µόνο ο Ο. Η Σ. δεν υπάρχει, γιατί την Σ.
προσπαθούσα όταν ήταν µικρή, αλλά και όταν µεγάλωνε... , ήταν στην µαµά µου επίτηδες για
να µην τα βιώνει και εκείνη... - Με ποιο κριτήριο κράταγες τον Ο.; - Τον Ο. δεν µπορούσα
να τον αφήνω στην µαµά µου γιατί ήταν άρρωστος. Πάντα τον είχα εγώ. Δεν εµπιστευόµουν
άνθρωπο πέρα από εµένα. [...] -Αυτή η χειρονοµία που έχει; - Εντάξει εγώ δεν ξέρω να το
κάνω αυτό... κανονικά, αλλά έτσι που έκανε τα χέρια του, που έκανε έτσι τα µάτια του, για
αυτό έκανα µεγάλα µάτια. Έτσι έκανε. Αυτό το αµόκ τον έπιανε έτσι...έτσι ακριβώς. Τα µάτια
του, τα δόντια του µας έδειχνε... - Εδώ που κάθεστε εσύ και ο Ο. τι συναισθήµατα έχετε; ... Παράπονο, στεναχώρια, φόβο... αυτά. - Αυτή εδώ η εικόνα που τον έχεις αγκαλιά πάνω
στην καρέκλα τι αντιπροσωπεύει; - Ότι προσπαθώ να τον προφυλάξω από τα νεύρα του,
από τα χέρια του... (ιχνογραφικό έργο 2, «πώς βίωνα το γάµο µου», συνάντηση 47η,
18.2.2013).
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Ιχνογραφικό έργο 2. «Πώς βίωνα το γάµο µου».
Eλ: [...] - Εκείνη την περίοδο ένιωθες τον περιορισµό; - Ναι πολλές φορές αισθανόµουν ότι
ήµουν σε φυλακή... - Σε φυλακή... - Ναι! Ειδικά όταν δεν δούλευα ήταν σαν φυλακή...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 32η, 19.2.2013). [...] - Όχι πολλές φορές
τον ήθελα σπίτι, αλλά µετά µου έπαιζε τα νεύρα και ήθελα να φύγει... Όταν ήταν πολύ ώρα
στο σπίτι δεν τον µπορούσα. [...] - Σου άρεσε δηλαδή αφού έφυγε; - Ναι... να µην σε
ακουµπάει κάποιος, να µην ροχαλίζει, να µην µε σκουντάει... πάρα πολύ!... [...]- Τι έλλειπε
και τι υπήρχε; - Εντάξει υπήρχε αυτό για τα παιδιά να παίξεις, να τα φροντίσεις και τέτοια...
Δυσκολίες υπήρχαν πάντα, η κούραση, οι ευθύνες για τα παιδιά... Έπρεπε να ακολουθώ και
τον άλλον, έπρεπε να συναποφασίζουµε για κάποια πράγµατα, στο οποίο δεν υπήρχε η
ελευθερία της γνώµης της δικιάς µου ας πούµε. Ανεξαρτησία σίγουρα δεν υπήρχε, γιατί
υπήρχε και άλλο άτοµο... [...] - Ελευθερία λόγου υπήρχε, αλλά σίγουρα περιορισµένα, γιατί
δεν λες πάντα αυτό που θες για να µην πληγώσεις τον άλλον. Δεν λες καθαρά την γνώµη σου,
µπορεί να την παραποιήσεις λίγο ή και να µην τη λες και καθόλου καµιά φορά. Τώρα σε
σχέση µε το σπίτι µέσα γαλήνη υπήρχε, αλλά όχι πάντα! Ζεστασιά υπήρχε, θαλπωρή,
ασφάλεια υπήρχε. - Αυτοπεποίθηση µου είπες ότι δεν υπήρχε καθόλου... - Ναι. - Γιατί δεν
υπήρχε; - Ε από την άποψη ότι βάζεις τις προτεραιότητες των άλλων µπροστά, οπότε η... το
εγώ σου πάει πίσω, οπότε δεν µπορείς να έχεις αυτοπεποίθηση αν συνέχεια σκέφτεσαι τους
άλλους και δεν µπορείς να αποφασίσεις για τον εαυτό σου. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 4.4.2013).

8.2.1.1. Συντροφική επικοινωνία και σύνδεση – «σιωπηρή (α)συµφωνία»
Όπως αναδείχθηκε από τις ερευνητικές παρατηρήσεις, στο πλαίσιο του γάµου οι
σύντροφοι είχαν αναπτύξει δυσλειτουργική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Μέσα από τις
σχέσεις των δύο ζευγαριών προβάλλεται, ότι οι σύντροφοι είχαν δηµιουργήσει ένα πρότυπο
επικοινωνίας, στο πλαίσιο του οποίου ο κάθε σύντροφος είχε αναλάβει κάποιο ρόλο και µαζί
είχαν αναπτύξει µια δυσλειτουργική «σιωπηρή» συµφωνία για το είδος της σχέσης τους. Οι
σύντροφοι του κάθε ζευγαριού φαίνεται ότι επικοινωνούσαν και αλληλεπιδρούσαν µε ένα
συµπληρωµατικό τρόπο, µε µονοµερείς συµβιβασµούς και υποχωρήσεις, δηµιουργώντας στις
γυναίκες την αίσθηση άλλοτε ότι υπέκυπταν, άλλοτε ότι παραδίδονταν και άλλοτε ότι
ηττούνταν. Η Πετρούλα µέσω µιας µαντινάδας που έγραψε το 1996 και η Ελπίδα µέσα από
τις αφηγήσεις, αποτύπωσαν πώς βίωναν τη σχέση µε το σύντροφο τους:
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Ήρθε η µέρα η στερνή του χωρισµού η ώρα...
Και θα ξεσπάσει θύελλα… κι η πιο µεγάλη µπόρα…
Ποτέ σου δε µ’ αγάπησες το ξέρω και πονάω...
Όµως κι αν είσαι µακριά βουβά θα σε ζητάω…
Πως µπόρεσες πως άντεξες φως µου να µ’ αγνοήσεις...
Και την αγάπη που’ χω σου σκληρά να αψηφήσεις…
Λίγη χαρά µες τη ζωή δε µου ’δωσες ψιχάλι…
Και δα γελάς ειρωνικά για το κακό µου χάλι…
Τώρα που χώρια θα ’µαστε ξέρω πως δε σε νοιάζει...
Όµως εγώ θα αισθάνοµαι τον πόνο να µε σφάζει…
Δεν πρόσεχες τα λόγια µου ποτέ όταν µιλούσα...
Κι ούτε κατάλαβες ποτέ πόσο σε αγαπούσα…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Eλ: [...] - Και σε ποια θέµατα υποχωρούσες πάντα; - Βασικά έτσι ήµουν και σαν κόρη...
που έκανε ότι της έλεγε η µαµά της. - Το ίδιο και στον άνδρα σου; - Ναι... χωρίς να σηµαίνει
ότι δεν τσαντιζόµουν ή ότι δεν έβαζα τις φωνές αν κάτι µε ενοχλούσε, αλλά βασικά ναι ότι πιο
πολύ αυτός ήθελε. [...] - Ήταν µοντέρνα η συγχωρεµένη η πεθερά µου, αλλά είχε µάθει έτσι
τα παιδιά της. Να µην κάνουν δουλειές, να µην ασχολούνται µε το σπίτι... οπότε
συµβιβάστηκα και εγώ µε αυτό µε τον καιρό... συµβιβάστηκα και εγώ µε αυτόν τον τρόπο
ζωής. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...] - ο καβγάς δεν
ήταν σε καθηµερινή βάση, αλλά υπήρχαν πολλές περιπτώσεις... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012).

Η ανδρική φυσική και κυρίως η συναισθηµατική απουσία µέσα στο οικογενειακό
σύστηµα µοιάζει να ήταν κυρίαρχη και στις δυο υπό µελέτη περιπτώσεις, στο πλαίσιο της
οποίας οι άνδρες αναλάµβαναν το ρόλο του «κυρίαρχου» και οι γυναίκες το ρόλο του
«υποταγµένου», όπως προβάλλεται παρακάτω από τα ιχνογραφικά έργα (6 και 4) των δυο
γυναικών. Οι δυο γυναίκες προέβαλλαν τη σχέση τους άνιση, µε την έννοια ότι οι
αρµοδιότητες, οι ευθύνες επιβάρυναν µόνο εκείνες και η επικράτηση ήταν αποκλειστικό
προνόµιο των συντρόφων τους. Οι σύζυγοι µεταξύ τους δεν είχαν βρει µια κοινή βάση, καθώς
όχι µόνο δε δηµιουργούσαν ευκαιρίες να εµπλακούν σε κοινές δραστηριότητες, όπως µια
οικογένεια, αλλά ο καθένας συνέχιζε να ικανοποιεί µόνα τα δικά του συµφέροντα ανεξάρτητα
από τον άλλον. Η εκτεταµένη ενασχόληση των ανδρών µόνο µε δικά τους προσωπικά θέµατα
και ενδιαφέροντα, υποστηρίζεται ότι προκάλεσε την αποµάκρυνση των µελών και τη
συναισθηµατική ευαλωτότητα των γυναικών, καθώς τα µέλη σχετίζονταν περισσότερο ως
άτοµα και όχι ως µέλη της ίδιας οικογένειας. Επιπλέον, αυτό µε τη σειρά του επέφερε ως
αποτέλεσµα τη µείωση της επικοινωνίας µεταξύ των µελών και οδηγούσε σε µία µη
ικανοποιητική και βασανιστική σχέση. Οι δύο γυναίκες, βιώνοντας αυτού του είδους τη
συντροφική σχέση, στράφηκαν εξαρτητικά σε άλλου είδους σχέσεις. Ειδικότερα και οι δύο
γυναίκες µοιάζει να ανέπτυξαν προσκόλληση µε τα παιδιά τους και ιδιαίτερα µε τα παιδιά
που παρουσίαζαν κάποια δυσκολία, προσδιορίζοντάς τα ως τα ευάλωτα µέλη. Εποµένως, η
σχέση των δυο ζευγαριών αναδεικνύεται ότι δεν ήταν συµµετρική, αλλά συµπληρωµατική,
καθώς οι σύντροφοι εκδήλωναν διαφορετική συµπεριφορά. Η συµπεριφορά του ενός
λειτουργούσε ως ερέθισµα για την εκδήλωση της συµπληρωµατικής συµπεριφοράς του
άλλου, καθώς οι άνδρες φαίνεται να ενεργούσαν πάντα ως ανώτεροι και οι γυναίκες ως
κατώτερες, σχέση η οποία µοιάζει να προκάλεσε ένα εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο
προσαρµογής των συντρόφων εξαιτίας της ανισότητας τους (Holden, 1991), όπως
προβάλλεται από τα λεγόµενά τους:
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Π: [...]- Για κάτι της καθηµερινότητας; - Πάντα... γιατί ποτέ δεν είχε λόγο να µου κάνει
αυτό το πράγµα! Ποτέ! Μιλάµε τρελάθηκα! [...]- Δεν µπορούσα δεν είχα δύναµη... δεν είχα
δύναµη δεν µπορούσα δεν είχα δύναµη... πρώτα τις έτρωγα και µετά κλειδωνόµουν, αλλά πιο
πολύ έκλαιγα... Tι χαζή που ήµουν τέλος πάντων... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31,
συνάντηση 31η, 8.10.2012). [...] - Εσύ γενικά τις σχέσεις σου µε το άλλο φύλο τις βιώνεις
µε «ειρηνικά» η µε συγκρουσιακά; - Όχι ειρηνικά! [...] - Δεν το έβλεπα ως απόρριψη, γιατί
έβλεπα ότι αξίζω και ας προσπαθούσε να µε κάνει να νιώσω διαφορετικά. Ότι αξίζω ότι είµαι
καλός άνθρωπος, ότι εντάξει... είχα... είχα... δεν το είδα σαν απόρριψη γιατί ήξερα... µα
κουδούνι είναι... - Αυτό... η σχέση σου µε τον Τ. επηρέασε... - Να σου πω δεν επηρεάστηκα,
γιατί εξωτερικά έβλεπα ότι άξιζα... έβλεπα ότι δεν ήµουν καµιά κακοµοίρα. Αλλά και
εσωτερικά έβλεπα ότι αξίζω. Προσπαθούσε να µου το περάσει, αλλά δεν. Όχι δεν ήµουν έτσι
ας πούµε. (ιχνογραφικό έργο 6 «οι σχέσεις µου µε το άλλο φύλο», συνάντηση 49η, 16.5.2013).

Ιχνογραφικό έργο 6. «Οι σχέσεις µου µε το άλλο φύλο».
Eλ: [...] - Μέσα στον γάµο είχες έλεγχο όπως µου λες ότι είχες από την µαµά σου; - Ναι το
έκανε και ο Α. και αυτός... όπως ήθελε ο Α. [...] - Εσύ παρενέβαινες στη ζωή του, για
παράδειγµα αν θα βγει ή δε θα βγει; - Και να του έλεγα δεν µε άκουγε! Δεν µε άκουγε. Xα,
χα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...] - Και θα ήθελα
να µου δώσεις και έναν τίτλο για αυτό. - Ο αγώνας της ζωή µου. Xα, χα. - Ο αγώνας της ζωή
µου. - Αν και δεν είναι πολύ διευκρινισµένο..., λοιπόν... αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα ρινγκ...
- Μµ! - Εγώ είµαι αυτή και αυτός είναι ένας άγνωστος... Σε αυτόν τον αγώνα της ζωής, στην
κοινή µας ζωή, γιατί είµαστε δυο που συµµετέχουµε σε αυτόν τον αγώνα ή πρέπει να βρούµε
µε το να είµαστε µαζί και να είµαστε µαζί στον αγώνα της ζωής, για αυτό έχω κάνει το ρινγκ
ή θα πρέπει να βγούµε ισοπαλία, οπότε να συνυπάρξουµε κάποια στιγµή ή να κερδίζω εγώ ή
αυτός. Το θέµα είναι να συνυπάρξουµε και να βγούµε ισοπαλία. Αν δεν υπάρχει αυτή η
ισορροπία, ισοπαλία ανάµεσα στους δύο που µάχονται για την ζωή εεε και επικρατήσει ο
ένας, τότε δεν θα υπάρχει συνέχεια στη ζωή!! Αν ο ένας είναι ο νικητής και ο άλλος είναι ο
χαµένος ο αγώνας είναι χαµένος, γιατί µιλάµε για τον αγώνα της ζωής. Το θέµα είναι... ένας
αγώνας.. πώς το πιστεύω εγώ µε το άλλο φύλο να υπάρχει µια ισοπαλία. Να είµαστε και οι
δυο νικητές, να πορευόµαστε µαζί, να φύγουµε µαζί από το ρινγκ. Για αυτό και το ρινγκ. Να
φύγουµε και οι δυο όρθιοι. Όχι ο ένας τάβλα και ο άλλος όρθιος. Αλλιώς δεν έχει νόηµα. [...] Όχι συνήθως εγώ ήµουν ο ηττηµένος, συνήθως εγώ υποχωρούσα, οπότε θα έβγαινε ο άλλος
νικητής. Δεν υπήρχε οπότε ισορροπία. Δεν υπήρχε ισορροπία..., ίσως γι’ αυτό δεν µείναµε και
οι δύο όρθιοι... εγώ έµεινα και αυτός προχώρησε κυριολεκτικά όµως! (ιχνογραφικό έργο 4 «οι
σχέσεις µου µε το άλλο φύλο», συνάντηση 49η, 16.5.2013). [...] - Ίσως για αυτό είχα
εγκλωβιστεί για κάποια χρόνια στο σπίτι, ήµουν συνέχεια µε τα παιδιά, δεν έβγαινα, δεν
πήγαινα πουθενά, γιατί έτσι είχα µάθει ας πούµε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32,
συνάντηση 32η, 19.2.2013).
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Ιχνογραφικό έργο 4. «Οι σχέσεις µου µε το άλλο φύλο».

Παρόλα αυτά, σε πρακτικό επίπεδο, όπως προβάλλεται, οι δυο γυναίκες
εξακολουθούσαν να διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στα θέµατα του σπιτιού, αναλαµβάνοντας
την ευθύνη για τις οικογενειακές σχέσεις όπως τους υπαγόρευε ο παραδοσιακός µητρικός
ρόλος. Παράλληλα αυτός ο ρόλος µεταφερόταν και στη σχέση µε τους συντρόφους τους.
Όταν οι ίδιες αναζητούσαν την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, εκείνοι φαίνεται να
απουσίαζαν φυσικά ή / και συναισθηµατικά (Κατάκη, 1997). Ωστόσο, µέσα σε ένα ταχέως
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, όπου οι ρόλοι της γυναίκας και του άνδρα από
συµπληρωµατικοί γίνονταν όλο και πιο συµµετρικοί, οι δύο µητέρες, όπως φαίνεται και µέσα
από τις αφηγήσεις τους, βίωναν µε ασάφεια τα όρια της σχέσης τους, γεγονός που δυσχέραινε
την οµαλή προσαρµογή τους. Η απουσία της προσαρµογήςσε συνδυασµό µε την απουσία
επαγγελµατικής ζωήςγια τη µία συνεντευξιαζόµενη ή την κυριαρχία των απάνθρωπων
εργασιακών συνθηκών για την άλλη, και κατ’ επέκταση την έλλειψη ενός υψηλού επιπέδου
αυτοεκτίµησης που προκαλούσε εσωτερικό διχασµό στις δυο γυναίκες, εξαιτίας των
αντιφατικών προτύπων και νοηµάτων που κυριαρχούν στο σύγχρονο κόσµο, τα οποία τελικά
µοιάζει να οδήγησαν στη διατάραξη της δικής τους προσωπικότητας (Κατάκη, 1997) όπως
φανερώνεται µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Π: [...] - Καλά ο άνδρας συνήθως αποποιείται τις ευθύνες του..., όχι κοινωνικά στο ξανά
λέω,... λίγο για την κοινωνία, αλλά για τα ίδια και για το µωρό... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...] – Ναι, γιατί πολλές γυναίκες δεν θέλουν να
παντρευτούν, γιατί τους φοβούνται, αλλά θέλουν και ένα παιδί... - Πιστεύεις ότι ο ένας
φοβάται τον άλλον; - Ναι γιατί οι γυναίκες έχουν βγει δυναµικά στην κοινωνία και ο άνδρας
έχει χάσει το ρόλο του... παλιά ήταν αυτός και καλά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
29, συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...] - Αν µε ρωτούσες αν µπορούσες να µη δουλέψεις θα
δούλευες θα σου έλεγα όχι, θα καθόµουν. Αν είχα λύσει το οικονοµικό δεν θα είχα πρόβληµα
να κάθοµαι. Το λέω τώρα... αν µε ρωτούσες τότε µου δούλευα στο σούπερ µάρκετ θα σου
έλεγα όχι. Το λέω τότε, γιατί αυτή η δουλειά µε γέµιζε, γιατί τώρα αυτή η δουλειά που κάνω
τώρα να πω ότι µε γεµίζει δεν µε γεµίζει που κάθοµαι σε ένα γραφείο και νευριάζω... δεν
µπορώ... να υπάρχει δουλειά, να υπάρχει ώρα ρε παιδί µου (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 41, συνάντηση 41η, 3.12.2012). [...] - Όταν άρχισε η ενασχόληση του µε αυτό
(τα τυχερά παιχνίδια) είδες διαφορές σε σχέση µε πριν; - Όχι. - Όχι. - Όχι. Όπως φερόταν
ήταν... συν το ότι έλλειπε πολύ περισσότερες ώρες. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47,
συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Ελ:[...] - Εσύ το εξέφραζες το παράπονο σου; - Όχι γιατί και εγώ έτσι είχα µεγαλώσει! Η
γυναίκα είναι στο σπίιτι... ο άνδρας θα φέρει τα χρήηηµατα... Έτσι, ούτε ο πατέρας µου
βοηθούσε! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 12.6.2012). [...]– Κοίτα,
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το να έχεις ζήσει µε έναν άνθρωπο και όλα τα χρόνια ήταν το κλασσικό είδος άνδρα... δεν θα
βοηθούσε στο σπίτι, τα ήθελε όλα στο χέρι... δεν µάζευε τα ρούχα του. Το να κουβαλάει...
είναι και αυτός τρόπος παραδοσιακού... - Βέβαια. Όταν το ζούσες εσύ αυτό το πρότυπο...
-Δεν µου άρεσε!! Όχι! Χα, χα, χα! [...] - Είµαι παραδοσιακός άνθρωπος, αλλά λίγο πιο
εκσυγχρονισµένη... ναι... - Θα µπορούσες να φανταστείς να είσαι πολύ µοντέρνα, δηλαδή
να κάνει και ο άνδρας τις δουλειές, να πας τον καφέ σου, το χόµπι σου; - Θα µου άρεσε
σαν ιδέα... θα µου άρεσε, αλλά δεν ξέρω σαν πράξη αν θα µου έβγαινε! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 7.8.2012). [...] - Οι εργασιακές συνθήκες
δηλαδή πιστεύεις ότι επηρεάζουν σήµερα τα ζευγάρια; - Ναι παίζουν! Ναι παίζουν και
αυτές ρόλο σε ένα ζευγάρι. Και τώρα µε την οικονοµική κατάσταση που είναι δύο ζευγάρια
άνεργοι είναι ακόµα χειρότερη! - Οι κακές συνθήκες εργασίες πώς πιστεύεις ότι
επηρεάζουν µέσα στην οικογένεια; - Θα σου πω ένα παράδειγµα. Όταν δούλευα στο
ξενοδοχείο ήµουν τόσο κουρασµένη, ερχόµουν τόσο εξαντληµένη και έπρεπε να µαγειρέψω,
να κάνω µπάνιο το κοπέλι και µετά να πάω να κοιµηθώ. Πολλές φορές ο Α. µου ζητούσε να
βρεθούµε σαν ζευγάρι, εγώ δεν είχα την αντοχή... [...]- Οι ρόλοι, δηλαδή, που είχες
ερχόντουσαν σε σύγκρουση µεταξύ τους; - Ακριβώς! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
12, συνάντηση 12η, 14.8.2012). [...] - Οπότε όλες οι δουλειές του τον έκαναν να λείπει και
όταν δεν έλειπε κοιµόταν στον καναπέ. [...] - Και δεν ήταν εκεί επειδή έλλειπε! [...] - Ήθελα
ένα στήριγµα πιο πολύ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η,
13.9.2012).

8.2.1.1.1. Μορφές επικοινωνίας– «παράλληλοι µονόλογοι»
Οι µορφές επικοινωνίαςαναφέρονταισε τρεις τρόπους επικοινωνίας που είχαν
αναπτυχθεί µεταξύ των συντρόφων, δηλαδή την «ερµηνεία», την «αποφυγή» και τη
«χειραγώγηση». Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην προσπάθεια να εξηγηθούν τα γεγονότα, οι
συµπεριφορές και τα συναισθήµατα που είχαν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της σχέση τους και
του γάµου τους. Η «αποφυγή», από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην άρνηση της
ανταλλαγής πληροφοριών που µπορούσαν να φανούν απειλητικές. Αυτό το θέµα γίνεται
εµφανές σε όλη την αφήγηση για τα συναισθήµατα που βίωναν κατά τη διάρκεια του γάµου.
Επίσης, ο όρος «αποφυγή / απόσυρση» αναφέρεται στην αλληλεπίδραση, στην οποία
αποφεύγεται η σύγκρουση, η αντιπάθεια, η διαφωνία και επιδιώκεται η ειρήνη µε κάθε
κόστος, η οποία οδηγεί σε µειωµένη επικοινωνία. Ωστόσο η απόσυρση εκφράζεται και
λεκτικά, ως τρόπος µαταίωσης της συζήτησης. Οι σύντροφοι µεταξύ τους φαίνεται να
συνήθιζαν να συζητάνε για ασήµαντα θέµατα ή µόνο για θέµατα που αφορούσαν τους άλλους
ή ακόµα και να µη συζητάνε καθόλου, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο να αντιµετωπίζουν
τα σοβαρά για εκείνους ζητήµατα. Παράλληλα αναδεικνύεται, ότι περνώντας κρίση η σχέση
των δύο ζευγαριών, µειωνόταν όλο και περισσότερο η αυτο-αποκάλυψη, καθώς δεν
επιθυµούσαν να µοιράζονται προσωπικές αποκαλύψεις µε το σύντροφό τους. Η
«χειραγώγηση», από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην επικοινωνία, στην οποία υπάρχει
πρόθεση για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς να δηλώνεται ρητά τι πρέπει
να ειπωθεί και να γίνει. Ως εκ τούτου αναφέρεται σε ακραίο έλεγχο του ενός πάνω στον άλλο.
Οι δύο µητέρες περιέγραψαν τον εαυτό τους ως άτοµα που θυσίαζαν τις προσωπικές ανάγκες
και τα συναισθήµατα τους για τη σωτηρία του γάµου και της οικογένειας, σε αντίθεση µε
τους συζύγους τους. Γενικά οι δύο γυναίκες υποστήριξαν ότι συνήθως απαντούσαν στην
ανδρική χειραγώγηση, ως αφοσιωµένες σύζυγοι, µε κατανόηση, πίστη και φροντίδα, όπως
είχαν άλλωστε διδαχθεί στις πατρικές τους οικογένειες. Όπως παρατηρήθηκε, αυτές οι
µορφές επικοινωνίας στα δύο ζευγάρια επέφερε τη συναισθηµατική τους αποµάκρυνση και
ανισότητα, γεγονός µου µοιάζει να οδήγησε στην αποφυγή και της σωµατικής επαφής:
Π: [...] - δεν ήταν δυνατός, ήταν πολύ ανασφαλής και δεν µπορούσε να αλλάξει, ότι από
αδυναµία δεν άλλαξε, αν ήθελε θα άλλαζε... και επειδή ήταν ανασφαλής, γιατί µου το είχε πει
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και ο ψυχολόγος ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ανασφαλείς. Είναι τόσο ανασφαλής, που αν
βρουν έναν πιο αδύναµο άνθρωπο νοµίζει ότι είναι κάποιος... Είναι το πρόσωπο που µου
κατέστρεψε την ζωή µου... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η,
27.9.2012).[...] - Τον εαυτό µου κρίνω... αυτός τα έκανε, αλλά εγώ καθόµουν... πληγωνόµουν
πάρα πολύ, δεν µπορούσα να ξεφύγω και προσπάθησα, αλλά δεν µπορούσα... δεν µπορούσα
να ξεφύγω από αυτόν τον άνθρωπο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση
19η, 30.7.2012). [...] - Όχι οργανικά! Οργανικά. Οργανικά δεν µπορούσα καθόλου. Δεν την
πάλευα! Δεν την πάλευα! [...] - Να είχα να κάνω (αναφέρεται στην ερωτική συνεύρεση) και
ήµουν χάλια... ναι, αλλά όταν ήµουν µε τον Τ. δεν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
41, συνάντηση 41η, 3.12.2012). [...] - Και τι αισθανόσουν; - Όταν ήµουν µόνη στο δωµάτιο
µου µετά από ότι έκανε.. µόνιµο παράπονο. Εννοείται περισσότερο πονούσα µέσα µου µετά
από ότι έκανε εκείνος. [...] - Ερχόταν σπίτι να φάει, να κοιµηθεί, αν κοιµόταν και έφευγε
αµέσως. Και ερχόταν τα βράδια... τώρα πότε καταφέρναµε να µαλώνουµε, να γίνεται όλο
αυτό... γινόταν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Ελ:[...] - Πώς σε κάνει να νιώθεις ότι πάντα έχεις κάποιον να φροντίσεις; Σου λείπει να
κάνεις κάτι µόνο για σένα; - Δεν ξέρω ίσως να έχω µάθει έτσι. Πάντα φρόντιζα κάποιον. Δεν
µε νοιάζει. Ας πούµε πήγα κατευθείαν από την πατρική στη συζυγική µου οικογένεια, οπότε
δεν έχει αλλάξει κάτι και όλα αυτά. - Συνέχισες δηλαδή το ρόλο που είχες στην πατρική
σου οικογένεια; - Ναι! Μετά από λίγο καιρό ήρθε και το παιδί, οπότε φρόντιζα και το παιδί...
- Πιστεύεις ότι είναι επιλογή ή έχεις µάθει σε αυτό το µοτίβο; - Δεν ξέρω τι θα έκανα αν
δεν είχα κάποιον να φροντίζω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η,
11.7.2012). [...]-Εσένα αυτό άλλαζε τα συναισθήµατα σου; - Σιγά σιγά άλλαζε. Όταν δεν
παίρνεις. Επηρεάζεσαι. - Του το είχες πει εσύ ποτέ αυτό, ότι δε θέλεις να είσαι µόνο η
γυναίκα του και η µάνα των παιδιών σου; - Δεν ξέρω αν το είχαµε συζητήσει, αυτό το θέµα
τουλάχιστον. Δεν πιστεύω ότι το είχαµε συζητήσει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8,
συνάντηση 8η, 24.7.2012). [...] - Στον Α. έβλεπες δυσκολίες προσαρµογής; - ... (σιωπή)
Πιστεύω ότι πιεζότανε κάπως... [...] - Μουρµούριζε καµιά φορά και µου έλεγε ο πατέρας σου
µου έκανε αυτό και η µάνα σου µου είπε αυτό... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11,
συνάντηση 11η, 7.8.2012). [...] - Αυτό εσύ µέσα στο γάµο σου το έκανες; Είχες τρόπο
εκτόνωσης; - Ναι θα έβρισκα κάποιον να κουβεντιάσω. Έκανα πάλι το ίδιο πράγµα. Μπορεί
να καθόµουν να δω µόνη µου τηλεόραση ή να κάνω ένα τσιγάρο µοναχή µου. Το ξέρω ότι
µου κάνει κακό, αλλά πολλές φορές µε ηρεµεί κιόλας όταν είµαι συναισθηµατικά φορτισµένη,
ίσως αυτό ήταν ένας λόγος που δεν το έκοψα ποτέ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12,
συνάντηση 12η, 14.8.2012). [...] - Η αγάπη... αν δηµιουργηθούν κάποια προβλήµατα, που
υπάρχουν µέσα εεε... και οι τσακωµοί, που ήταν πολύ συχνό σε εµάς τουλάχιστον. Σιγά σιγά
σου λέω αρχίζει και χάνεται η αγάπη, οπότε µπαίνουν άλλα πράγµατα στην µέση. Οπότε ναι...
να φανταστείς τέσσερα χρόνια που εγώ δούλευα και δεν δούλευε ο Α. είχαµε µόνο το δικό
µου τον µισθό και είχα και το σπίτι... αν µε βοηθούσε πραγµατικά θα τον άφηνα ας πούµε...
και δεν βοηθούσε τίποτα στο σπίτι, ενώ εσύ τα προσφέρεις όλα... χα... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Όταν κοιµόµαστε µαζί αυτός
τελικά κοιµόταν στον καναπέ, γιατί εγώ ήθελα ησυχία και αυτός ήθελε τηλεόραση. Οπότε
ήταν έτσι οι καταστάσεις που δεν κοιµόµασταν µαζί... στο ίδιο κρεβάτι. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).

Η χρήση των παρακάτωπαροµοιώσεων από τις δυο µητέρες, φαίνεται να
υποδηλώνουν φόβο της απώλειας του ελέγχου ή ακόµα και µια προσπάθεια για
ανοικοδόµηση του παρελθόντος. Οι δυο µητέρες µοιάζει να βίωναν ένα συντριπτικό αίσθηµα
θλίψης. Το γέλιο τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν ενδεικτικό της δυσφορίας που
ένιωθαν ανακαλώντας τη ζωή τους και τα συναισθήµατα τους κατά τη διάρκεια της έγγαµης
ζωής και της προσπάθειάς τους να διατηρήσουν τον έλεγχο:
Π: [...]- Εσύ σε σχέση µε το άλλο φύλο πόσες φορές θα µπορούσες να πεις ότι έχεις
αγαπήσει στη ζωή; - Χα, χα! - Ανεξάρτητα από το πώς εξελίχθηκαν. Πότε ένιωσες ότι
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αγαπάς. - Χχχχ....Με τον Τ...., αλλά δεν µπορώ να καταλάβω... ήταν ένα είδος αγάπης
αρρωστηµένης, αλλά ήταν ένα είδος αγάπης... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 41,
συνάντηση 41η, 3.12.2012). [...] - Έχεις δώσει µια εξήγηση για το κόλληµα σου; - Όχι, όχι..
δεν µπορώ να δώσω µια εξήγηση πραγµατικά..., αν µου έκαναν κάποιες ερωτήσεις και µου
έλεγαν σου έχουν κάνει µάγια, που δεν τα πιστεύω…, δεν είναι δικαιολογία ήταν σαν, σαν να
µου έχουν κάνει µάγια εγώ αυτό λέω... αυτό λέω, οπότε δεν έχω άλλη εξήγηση να δώσω... δεν
µπορώ όχι, όχι.. (µεταφορικό έργο 5., συνάντηση 34η, 30.10.2012). [...] - Που δεν
µπορούσαµε, εννοώ που δεν είχαµε την δύναµη να αντισταθούµε σε ότι έκανε. Και το βλέπω
µεταφορικά, σαν γίγαντα ας πούµε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η,
18.2.2013).
Ελ: [...] - Ναι γιατί κανείς δεν θέλει να έχει παραπάνω ευθύνες από τον άλλον, ούτε να τα έχει
όλα πάνω του. Αλλά σου λέω εγώ ήµουν συνέχεια στο σπίτι µε τα παιδιά, γιατί δεν είχα
κάποιον εδώ... οπότε το διαζύγιο που έδωσε τα φτερά, την ώθηση αν θες να φύγω από τον
«λήθαργο» που είχα. (µεταφορικό έργο 5, συνάντηση 12η, 14.8.2013). [...] - Έχεις πιάσει
δηλαδή τον πάτο; - Αυτή είναι η τρίτη φορά. - Ποιες ήταν δηλαδή; - Η πρώτη φορά ήταν
όταν έφυγε ο Α., η δεύτερη ήταν όταν χωρίσαµε και η τρίτη τώρα... χα, χα... [...]35. - Εσύ
ποια θεωρείς ότι είναι η πιο κατάλληλη ηλικία για να δηµιουργήσει κάποιος οικογένεια;
- Χα, χα! Αυτό είναι που άκουγα χθες... ο γάµος είναι σαν την ανεµοβλογιά, όσο πιο µικρός
τον περάσεις, τόσο πιο λίγα σηµάδια θα αφήσει! Χα, χα! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

Εστιάζοντας στις διαδικασίες «σύνδεσης και αποσύνδεσης» των δυο συντρόφων,
αναδείχθηκε ως κεντρικό θέµα αυτό της αποσύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό η «σύνδεση»
αναφέρεται στην ανάγκη για «εγγύτητα», η οποία χαρακτηρίζεται από φυσική οικειότητα και
συναισθηµατική εγγύτητα, ενώ η «αποσύνδεση»αναφέρεται στην επιθυµία για αποκοπή ή
απεµπλοκή από τον άλλον - τον σύντροφο. Η αποσύνδεση, ως εκ τούτου, µπορεί να είναι
αποτέλεσµα ενός εσωτερικού διλήµµατος ή λόγω των περιστάσεων σε µια σχέση, όπως η
υπέρ-ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια, οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η κακοποιητική
συµπεριφορά, κ.ά., που µπορεί να παρέχουν το χώρο για αποσύνδεση. Για τις δυο γυναίκες ο
γάµος τους σε καµία φάση και σε κανένα επίπεδο δε χαρακτηριζόταν από εγγύτητα και
οικειότητα. Αντίθετα, στο πλαίσιο αυτού περιγράφουν ότι βίωναν βαθιά µοναξιά, απόσταση,
αποξένωση και µια ανέκφραστη ανάγκη για αποσύνδεση. Η φυσική και κυρίως η
συναισθηµατική απουσία των ανδρών, αλλά παράλληλα και η βίαιη (λεκτική ή / και
σωµατική) συµπεριφορά τους ώθησαν τις δυο γυναίκες, όπως οι ίδιες περιγράφουν, σε µια
µονότονη παραµονή µέσα στο σπίτι και στο µητρικό ρόλο, στην υιοθέτηση του ρόλου του
θύµατος και µετέπειτα στο ρόλο του φροντιστή των «ασθενών – των αδύναµων» παιδιών
τους. Παρόλο που ο σύντροφος τους είχε αποσυνδεθεί από την οικογένεια, προκειµένου να
ακολουθήσει τα θέλω του, τις ανάγκες του και να υπηρετήσει τα διαγενεακά σχήµατα που ο
καθένας είχε κληρονοµήσει και παρότι οι ίδιες αποσυνδέονταν ολοένα και περισσότερο από
το σύντροφο τους, οι ίδιες διακατέχονταν από την πεποίθηση ότι έπρεπε να παραµείνουν και
να διεκδικήσουν την αγάπη που είχαν ανάγκη, έστω και διαµέσου του παθητικού ρόλου του
«θύµατος» της σχέσης, όπως είχαν διδαχθεί στο πλαίσιο άλλων πρωτογενών σχέσεων. Οι
γυναίκες περιέγραψαν το ρόλο των συντρόφων τους µέσα στην οικογένειά τους ως εξής:
Π: [...]- Για σένα τι ήταν αυτό που δεν µπορούσες να αντέξεις µέσα στο γάµο σου; - Τα
πάντα!! Τι να πω... σαν πατέρας αποτυχία, σαν άνθρωπος αποτυχία... αποτυχία, αποτυχία,
αποτυχία εντελώς... Να πω ότι είχε ένα καλό να πιαστώ! Όχι... - Είτε σαν άνθρωπος... Τίποτα, τίποτα, τίποτα... Δεν το λέω για να τον κατηγορήσω, ούτε γιατί έχουµε χωρίσει.
Πραγµατικά δεν είχε ούτε ένα καλό στοιχείο..., κάτι να πω... δεν έχω τίποτα καλό να σκεφτώ
για τον Τ., κανένα καλό στοιχείο... [...]- Όχι..., ούτε έλξη ούτε θαυµασµό... όχι, όχι... έβλεπα
και τα στραβά του, δεν ήταν ότι κρυβόµουν πίσω από το δάχτυλο µου και δεν ήξερα τι ήταν,
αλλά δεν ξέρω δεν µπορούσα να ξεφύγω από αυτόν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
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27, συνάντηση 27η, 27.9.2012). [...]-Την πρώτη φορά που αρρώστησε (ο γιος της); - Ναι,
ναι... δεν έπινα την ηµέρα... καθόµουν βράδυ στον υπολογιστή και έπινα, έπινα, έπινα... Ήταν ο Τ. εδώ...; - Ήταν δεν ήταν... ή κοιµόταν... -Το είχε καταλάβει; - Δεν ξέρω...- Δεν
σου είχε πει... - Τίποτα δεν µου είχε πει... δεν µου έλεγε πράµα... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012).
Ελ: [...] - Γιατί ήµασταν παντρεµένοι, αλλά δεν ήµασταν!! Αυτό το δέχθηκα. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012). [...] - Το καταλάβαινε αυτός αυτό;
- Ότι πνιγόµουν µέσα στο γάµο; Ναι δεν ξέρω αν το είχε καταλάβει ότι άλλαξε τελείως η ζωή
µου, γιατί ήµουν πολλά χρόνια περιορισµένη... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8,
συνάντηση 8η, 24.7.2012). [...] - Πιστεύεις ότι ο γάµος, η οικογένεια εξελίσσει τον
άνθρωπο; - Αν κρίνω από εµένα αλλιώς ήταν στα είκοσι, αλλιώς στα είκοσι ένα, όταν
αρραβωνιάστηκα, και αλλιώς στα είκοσι τρία όταν απέκτησα το παιδί µου και αλλιώς τώρα
στα τριάντα τέσσερα. - Γιατί αυτό; - Ειδικά τα παιδιά τα έχω µεγαλώσει µόνη µου.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012). ). [...] –Συναισθηµατικά
µαζί δεν ήµασταν! Εγώ δεν ήµουν. Αυτός δεν ξέρω. [...] - δέχθηκα ότι έπαψε να µε αγαπάει,
ότι είχαµε γίνει φίλοι, ότι «συνυπήρχαµε»..., γιατί ούτε καν συνυπήρχαµε. Γιατί ήµασταν
παντρεµένοι, αλλά δεν ήµασταν!! Αυτό το δέχθηκα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
15, συνάντηση 15η, 13.9.2012). [...] - Είχε έντονα ξεσπάσµατα; - Ξέσπασµα έντονα είχε δυο
φορές... και εν µέρει τον καταλάβαινα, γιατί ήταν βυθισµένος µέσα στη θλίψη του..., αλλά
ήθελα και εγώ κάποιον να µε στηρίξει... [...] - Οπότε αυτός έφυγε και εγώ έµεινα µόνη µου µε
ένα µικρό, µικρό παιδί και ένα λίγο µεγαλύτερο εε... αυτό κάποια στιγµή µε ισοπέδωσε...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

Σε ότι αφορά την επικοινωνία του κάθε ζευγαριού στο πλαίσιο του γάµου, µοιάζει
επίσης να κυριαρχούσαν διπλές δεσµεύσεις (Elkaim, 1991). Οι διπλές δεσµεύσεις προέκυψαν
στη σχέση του ζευγαριού εξαιτίας του γεγονότος, ότι ο κάθε σύντροφος ζητούσε κάτι σε
λεκτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα, χωρίς να το συνειδητοποιεί, ο καθένας από αυτούς
ζητούσε σε µη λεκτικό επίπεδο το αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο εµπλέκονταν σε µια
κατάσταση, όπου οι σύντροφοι µεταξύ τους εξέπεµπαν δύο αντιφατικά είδη µηνυµάτων– «σε
αγαπώ / σε θέλω στη ζωή µου / δεν µπορώ χωρίς εσένα – δεν αντέχω την κακοποίηση / την
απόρριψη / αυτό που είσαι», τα οποία αλληλοαποκλείονταν και αλληλοαναιρούνταν.
Εποµένως, όποια απάντηση κι αν έδινε ο κάθε σύντροφος, δεν µπορούσε παρά να ήταν
ανεπαρκής, εφόσον ικανοποιούταν µόνο το ένα από τα δύο επίπεδα του διπλού µηνύµατος.
Αυτός ο τύπος επικοινωνίας µοιάζει να δηµιουργούσε ένα ασυνάρτητο µήνυµα για τον
αποδέκτη του, ενώ για τον αποστολέα µια εσωτερική συνοχή, καθώς µέσα από αυτό εξέφραζε
την πραγµατική του επιθυµία – την επιθυµία για εγγύτητα. Ταυτόχρονα όµως, όπως
προβάλλεται από τις περιγραφές των δυο µητέρων, το αίτηµα ερχόταν ασυνείδητα σε
αντίθεση µε τα βιώµατα του παρελθόντος - απουσία εγγύτητας και ανοιχτής επικοινωνίας και όλη αυτή η ασάφεια εµφανιζόταν ως εσωτερική αντίφαση. Τα διπλά µηνύµατα των
ζευγαριών, όντας αµοιβαία, δηµιούργησαν µια θυελλώδη επιδείνωση των συνδέσεων και της
επικοινωνίας, η οποία τροφοδοτούσε µε τη σειρά της τη συναισθηµατική ρήξη και τη
σωµατική αποξένωση, που τελικά οδήγησε τους συντρόφους να ζουν χωριστές ζωές, εφόσον
οι «παράλληλες» ζωές βιώνονταν µε εξαιρετικά επώδυνο τρόπο. Ωστόσο η αποσύνδεση από
τους συντρόφους τους, προκάλεσε και αυτή µε τη σειρά της προσωπική «πάλη» και
εσωτερικό «διχασµό», καθώς ανέτρεψε την κατεύθυνση / το «σενάριο» της ζωής και την
ταυτότητα των δυο αυτών γυναικών. Η Πετρούλα περιγράφει µέσω των αφηγήσεων της την
παραπάνω διεργασία, ενώ η Ελπίδα την αποτυπώνει και µέσω του µεταφορικού της έργου 4.
Φαίνεται ότι οι δυο γυναίκες, εξαιτίας αυτής της ασάφειας, βίωναν συντριπτικά
συναισθήµατα και µια αιωνιότητα αβεβαιότητας, σύγχυσης, µαταίωσης και διχασµού, όπως
αναδεικνύεται παρακάτω:
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Π: [...] - Αν µε απατούσε θα τον χώριζα... αφού καµιά φορά παρακαλούσα να µε απατήσει για
να τον χώριζα..,. να µάθαινα ότι µε έχει απατήσει για να βρω τη δύναµη να χωρίσω... - Για να
είναι αφορµή... - Ναι..., αφού δεν µε έκανε η βία, να µε έκανε αυτό να χωρίσω... - Όχι µε τη
βία... - Ναι η ηλίθια... χα, χα..., ενώ αν µε απατούσε, επειδή τον αγαπούσα τόσο πολύ θα τον
χώριζα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η, 27.9.2012). [...] - Εσύ
πριν χωρίσεις έµπαινες ποτέ στην διαδικασία... να σου περνάει από το µυαλό ότι θα
χωρίσεις; - Όχιιι µε τίποταα... πριν παντρευτώ δεν το σκεφτόµουν καν, αλλά και όταν
παντρεύτηκα, που έβλεπα πως περνούσα, έλεγα και τι θα κάνω εγώ χωρίς αυτόν. Δεν
µπορούσα να... απαγκριστρωθώ από αυτόν µε τίποτα... µε τίποτα... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 3.11.2012).[...] - Σιγά, σιγά! Μόνο συναισθηµατικά δεν µε
έβλεπε... µε δουλεύεις..., αν είχε τόσο συναίσθηµα θα ήταν άνθρωπος... για το συµφέρον
του..., συναισθήµατα δεν είχε. Τι συναισθήµατα να έχει ένας άνθρωπος που είναι απών σε
όλα...; (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012).
Ελ: [...] - και πάλι, όµως, δεν θα µε πείραζε, δεν θα µου έκανε τέτοια πράγµατα... ναι... δεν
µου έκανε ότι µου έκανε όταν ήµουν κοπέλα του. Είχε πάρει σοβαρά το ρόλο του µου
φαίνεται χα, χα! - Γιατί πιστεύεις ότι δεν το έκανε αυτό; - Εντάξει δεν µου άρεσε και εµένα
σε δηµόσιο χώρο. Ναι δεν µου άρεσε σε δηµόσιους χώρους... εντάξει ένα φιλί στο στόµα σε
σπάνιες περιπτώσεις θα το δίναµε, αλλά όχι δεν µου άρεσε ούτε να µε πειράζει, ούτε να τον
πειράζω. [...] - Είναι µια αντίφαση..., ενώ σε άλλο ζευγάρι σου άρεσε να παίζουν, να...
είναι πιο... - Το ζήλευα κάποιες φορές. - Το ζήλευες... - Ναι γιατί ήταν τρυφεροί. - Ναι
παρόλο, όµως, που το είχες ανάγκη δεν... - Δεν είχα το πάτηµα για να το κάνω, γιατί ο Α.
µετά το γάµο δεν... σοβάρεψε. - Εσύ θεωρείς ότι έχεις και εσύ ευθύνη για αυτή την αλλαγή
ή ότι ήταν δική του απόφαση αυτό; - Ίσως να το βαρέθηκε κάπως. Γιατί και εγώ του έλεγα
το παιδί σε βλέπει... σε αυτό το στυλ... όχι ακριβώς, αλλά σε αυτό το στυλ σε γενικές γραµµές.
- Ήσουν και εσύ πιο σοβαρή; Δεν αφηνόσουν; - Ναι! Ναι..., γιατί µπήκα στο καλούπι γονείς
και όχι στο καλούπι σύντροφοι. Θα µου άρεσε να το κάνω, αλλά σου λέω ότι δεν µπορούσα
να το κάνω. Δεν... δεν... δεν είχα µάθει, µου άρεσε αυτό που έβλεπα, ζήλευα καµιά φορά να
πω την αλήθεια... αυτή την τρυφερότητα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7,
συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...]- Προσπαθώ... δεν είµαι προικισµένη, γιατί δεν έχω καταφέρει
αυτά που θα ήθελα στη ζωή µου..., άλλα πράγµατα θα ήθελα σαν κοπελίτσα... χα! - Τι θα
ήθελες δηλαδή; - Ότι θέλουν όλες οι γυναίκες! Τον τέλειο σύζυγο, τον τέλειο γάµο, τα τέλεια
παιδιά!! Χα, χα! (µεταφορικό έργο 4 «ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε την
οικογένεια µου είναι σαν...», συνάντηση 16η, 27.9.2012).

Μεταφορικό έργο 4. «Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε την οικογένεια µου είναι σαν...».

Η κατάχρηση εκ µέρους των συντρόφων τους και η θυµατοποίηση από την πλευρά
των δύο γυναικών ήταν κοινοί παράγοντες στις αφηγήσεις τους, αλλά στην κάθε µία λάµβανε
διαφορετική µορφή (π.χ. σωµατική βία, λεκτική βία, αδιαφορία, έλλειψη συµµετοχής,
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συναισθηµατικός έλεγχος, κ.ά.). Από τις παρακάτω αφηγήσεις τους φανερώθηκε, ότι οι
συµµετέχουσες, τουλάχιστον στην αρχή της σχέσης τους, είχαν συνηθίσει την κατάχρηση και
δεν την αναγνώριζαν ή δεν ήθελαν να την αναγνωρίσουν ως καταχρηστική συµπεριφορά.
Παρά την καταχρηστική συµπεριφορά που βίωναν οι δύο γυναίκες, δεν αισθάνονταν άνετα να
εγκαταλείψουν το γάµο ή να δηµιουργήσουν προσωπικές επαφές, ενδιαφέροντα, κ.ά., διότι
κυριαρχούνταν από ένα αίσθηµα ανηµποριάς, το οποίο λειτουργούσε ως εµπόδιο για την
ίδρυση νέων σχέσεων και εµπειριών. Εποµένως, µέσα στο συζυγικό και οικογενειακό
σύστηµα οι γυναίκες µέσω της θυµατοποίησης ενίσχυαν την καταχρηστική συµπεριφορά των
συντρόφων τους, η συµπεριφορά των οποίων αναπόφευκτα επηρέαζε τη συµπεριφορά των
δύο γυναικών, γεγονός το οποίο δηµιουργούσε µια αλληλουχία κυκλικής αιτιότητας χωρίς
αρχή και τέλος όπως θυµούνται οι ίδιες:
Π: [...] - Όχι! Γιατί ήξερα ότι ήταν καµένο χαρτί από την αρχή... το ήξερα! Το ήξερα από την
αρχή, το ήξερα ότι ήταν καµένο χαρτί, από την αρχή το ήξερα! Μέχρι που χώρισα το ήξερα..
δεν ήταν να πεις ότι έλεγα θα αλλάξει ή ότι τα έκανε αφού παντρεύτηκα και... δεν µπορούσε
να ξεφύγω µετά από εκεί, δεν ξέρω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 35, συνάντηση
35η, 5.11.2012). [...] - Παλαιότερα ήµουν ένα πλάσµα που µόνο έκλαιγε... µόνιµα... κάθε µέρα
κλάµα..., κάθε µέρα στο δωµάτιο ,στην τουαλέτα, κάθε µέρα να κλαίω... όσο ήµουν µε τον
Τ.... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 40, συνάντηση 40η, 26.11.2012). [...] - Σαν κάτι
τεράστιο που δεν µπορούσα να το κάνω καλά, δεν είχα τη δύναµη να το κάνω καλά. Ούτε µε
συµβουλές, ούτε µε λόγια, ούτε µε.. πράξεις. Οτιδήποτε και αν έκανα!! Που έκανα πάαρα,
πάαρα πολλά! Δεν γινόταν καλά µε τίποτα. [...] - Εε κάτι έχω γράψει εδώ πέρα. Ορισµένες
φορές όταν έβλεπε σκισµένα χείλια, όταν έβλεπε αίµα, όταν έβλεπε... µώλωπες.. έπιανε το
κεφάλι του και έλεγε τι έκανα, µα τι έκανα... µα γιατί το έκανα... µετανιώνω... και να µου
κοπούν τα χέρια αν το ξανακάνω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η,
18.2.2013).
Ελ: [...] - Είµαι εγώ κλεισµένη µέσα στο σπίτι, αυτός γυρίζει, οπότε... ήµουν ζηλιάρα.- Του το
έλεγες; - Του το έλεγα συνέχειαα ααα.... χα, χα! - Πώς; - Του το έλεγα εγώ είµαι κλεισµένη
στο σπίτι, εσύ γυρίζεις συνέχεια, πού ξέρω ότι δεν κάνεις τίποτα; Έτσι ακριβώς. Ξεκάθαρα.
Ναι! Ενώ εγώ δεν µπορούσα να βγω! - Σε πίεζε αυτό; - Πολλές φορές θυµάµαι ότι ήθελα να
βγω από το σπίτι, να πάω µια βόλτα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση
10η, 31.7.2012). [...] - Σε ποιο επίπεδο; - Εε... είχε αυτό του χωριού που εγώ δεν το είχα...,
κάποιες αντιλήψεις που είχε σε σχέση µε τις γυναίκες για το πώς πρέπει να συµπεριφέρονται
στο χωριό... αυτό κάπως µε πείραζε... - Τι αντιλήψεις είχε; - Π.χ. ότι η γυναίκα δεν πρέπει να
πάει στο καφενείο. Ή ότι η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι µε την πεθερά και ο άνδρας
πρέπει να είναι στο καφενείο. Αυτό ας πούµε µε ενοχλούσε εµένα! [...] - Θα ήθελα να είναι
περισσότερο µαζί µου. Όχι να φεύγει και να λείπει ώρες. Αυτό δεν µου άρεσε. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Όταν έβαζε τις φωνές
φοβόµουνα! Έµπαινα στο καβούκι µου σαν την χελωνίτσα. Έµπαινα στο καβούκι µου µέσα...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Οι δύο µητέρες µοιάζει να είχαν αναπτύξει ένα σενάριο «αποστολής», όπου το ένα
σκέλος του σχετιζόταν µε την αίσθηση του «ανήκειν», το οποίο αδυνατούσε να συνυπάρξει
µε το άλλο µέρος που σχετιζόταν µε την αυτονόµηση των µελών. Αυτό ίσχυε και για τους δύο
συντρόφους, αφού και οι δύο διεκδικούσαν επίµονα την «υποταγή» του συντρόφου.
Εποµένως οι δυο γυναίκες µπήκαν σε µια κατάσταση εµπλοκής, στο πλαίσιο της οποίας
αναπτύχθηκαν άκαµπτα όρια καιη διαφοροποίησή τους υποβαθµίστηκε. Αυτή η αυξηµένη
ανάγκη του «ανήκειν» προκάλεσε την ανάγκη για εκχώρηση της αυτονοµίας τους, την
ανυπαρξία εναλλακτικών προτύπων συναλλαγής, την απουσία ευελιξίας και την παρεµπόδιση
της ανάπτυξης των γνωστικό - συναισθηµατικών ικανοτήτων (Minuchin, 2009). Η απουσία
διαφοροποίησης και λειτουργικών τρόπων συναλλαγής αποτυπώνεται στις παρακάτω
αφηγήσεις τους:
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Π:[...] - Αυτή εδώ η στιγµή ποια φάση της ζωής σας αντιπροσωπεύει; Αυτή εδώ η
στιγµή. - Σχεδόν καθηµερινά. Καθηµερινά. Ναι. [...] - Και τι αισθανόσουν; - Όταν ήµουν
µόνη στο δωµάτιο µου µετά από ότι έκανε... µόνιµο παράπονο. Εννοείται περισσότερο
πονούσα µέσα µου µετά από ότι έκανε εκείνος. [...]- Αυτή η χειρονοµία που µου
περιέγραψες ήταν µόνο σε επίπεδο λεκτικό ή και σωµατικό;- Και σωµατικό. [...] - Εσένα η
αποχώρηση του από το σπίτι όταν ήσασταν οι τρεις σας τι συναισθήµατα σας
δηµιουργούσε; - Πάρα πολύ µε στεναχωρούσε. Με στεναχωρούσε πάαρα, πάαρα πολύ! Παρότι όταν ήταν τσακωνόσασταν; - Ναι. Ναι. Με στεναχωρούσε, γιατί ήθελα όταν είναι
σπίτι να µην φέρεται έτσι όπως φερόταν. Εντάξει αυτό δε γινόταν βέβαια. Αλλά εγώ τον
παρακαλούσα να είναι σπίτι µαζί µας... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση
47η, 18.2.2013).
Ελ: [...] - Με το να έχω µεγαλώσει µε έναν πατέρα που ήταν αυταρχικός και ήθελε να γίνει το
δικό του... ακόµα και τώρα... ααα.., ίσως τελικά είναι αυτό που θέλω! [...] -Ίσως αυτό ήταν
που µε κράτησε και µε τον Α. ας πούµε. [...] - Ναι στο γάµο µέσα ήµουν πολύ πιο
συναισθηµατική από ότι είµαι τώρα. Ίσως για αυτό υποχωρούσα τις περισσότερες φορές. Είχα
µάθει ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει το πίσω για να κρατηθεί ο γάµος. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Οι δύο υπό µελέτη γυναίκες αναδεικνύεται ότι γίνονταν δέκτες καταχρηστικής
συµπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ελλιπούς αυτοπεποίθησης, η οποία φαίνεται να
ήταν εγκατεστηµένη λόγω της αποδοχής και ενσωµάτωσης των αποδοµένων σε αυτές (από το
οικογενειακό περιβάλλον) χαρακτηριστικών ανεπάρκειας και ανικανότητας, σύµφωνα µε όσα
οι ίδιες δήλωσαν:
Π:[...]- Είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, εσύ νιώθεις ένα αίσθηµα αδυναµίας; - Φυσικά.
Από τα είκοσί µου και έπειτα ναι... ναι πάντα, πάντα αισθανόµουν αδύναµη, πάντα είχα τα
προβλήµατά µου... [...] - Εσύ πως νιώθεις ότι οι άλλοι σε αντιµετωπίζουν ως µία
Πετρούλα δυνατή ή ως µια Πετρούλα αδύναµη; - Όχι σαν µία Πετρούλα ηλίθια, µία χαζή
που έκανε βλακεία µµµ ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η,
30.10.2012).
Ελ:[...]- Σου είχε λείψει η ελευθερία είτε όταν ήσουν στην πατρική σου οικογένεια, είτε
τώρα στη γονική οικογένεια; - Πάντα! Ποτέ δεν είχα την ελευθερία να κάνω ότι ήθελα είτε
είχα παιδιά, είτε όχι. [...] - Εσύ τι υποθέσεις έχεις κάνει για το γεγονός ότι είχαν
διαφορετική αντιµετώπιση προς εσένα; - Ίσως γι’ αυτό, επειδή ήµουν η πιο µικρή, επειδή
δεν έφυγα καθόλου από το σπίτι. Και είχα µάθει σε αυτό. -Ότι θα είσαι κοντά τους.- Ναι ότι
θα είµαι συνέχεια κοντά τους. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
26.6.2012).

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έγγαµου βίου, εµφανίζονται να µην είχαν επαρκώς
ανεπτυγµένη την ικανότητα να ασκούν έλεγχο στη ζωή τους και να παίρνουν δραστικά µέτρα
βελτίωσης. Επιπρόσθετα, οι ίδιες είχαν υποστεί έµµεση κακοποίηση κατά την παιδική τους
ηλικία, γεγονός που τις οδηγούσε στην αποδοχή του ρόλου του θύµατος, όπως αναδεικνύεται
από τις περιγραφές τους:
Π: [...] - ο µπαµπάς µας ούτε ήξερε... τι τάξη πάµε..., τότε στα χωριά δεν ήξερε ούτε τι τάξη
πάµε... τότε µε το διάβασµα... όλα αυτά... αδιαφορία... - Ήταν ψυχικά και σωµατικά απών;
- Ναι... [...] - Το µόνο που θυµάµαι ήταν ότι στο δωµάτιο τους κλείδωναν την πόρτα πάντα..
εµείς το ξέραµε... λέγαµε κάνει δουλειές η µαµά τώρα..., αλλά την άκουγα... να ψιθυρίζει, να
κλαίει... Της έλεγα πολύ µικρή µαµά τι κάνεις;... Και τώρα µου τα έχει πει, ότι ψιθύριζε αυτά
που πέρναγε... έκλαιγε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 9.7.2012).
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Ελ:[...] - Γιατί πιστεύεις ότι µας έλκουν συγκεκριµένοι άνθρωποι; -Δεν ξέρω ρε ‘σύ...
Εντάξει ο Α. ήταν φωνακλάς, αλλά και ο µπαµπάς µου ήταν φωνακλάς... [...] - Εσύ στην
πορεία της ζωή σας είχες σαν πρότυπο τον µπαµπά σου ή τον Α.; - Όχι, ίσα ίσα δεν µου
άρεσε αυτό... δεν µε έδερνε... η µάνα µου έχει σηκώσει χέρι, αλλά µου φώναζε... συνέχεια!!
Και µια λάθος κίνηση να έκανα θα µου φώναζε... ειδικά στα τραπέζια... χαµός γινόταν µέσα...
αγχωνόταν και ξεσπούσε σε εµάς... και αυτό γινόταν στο γάµο και δεν µου άρεσε!! Το ίδιο
πράγµα. Και όταν ήµουν µικρή µαζευόµουν και δεν τολµούσα να αντιµιλήσω στον πατέρα
µου...[...] - Έτσι το έκανα και µε τον Α. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση
17η, 2.10.2012).

Μεταξύ των άλλων, µοιάζει να είχαν αναπτύξει το αίσθηµα της ντροπής, µε
αποτέλεσµα να αποκρύπτουν τα ψυχολογικά ή / και τα σωµατικά τραύµατα, να αυτοαποκλείονται κοινωνικά και να αποσύρονται συναισθηµατικά. Παράλληλα, δεν είχαν στη
διάθεσή τους τα κατάλληλα υλικά, πνευµατικά και συναισθηµατικά εφόδια, που θα τους
επέτρεπαν να ξεφύγουν από την καταχρηστική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Ήταν
πλήρως εξαρτηµένες από το σύντροφο, και κατά συνέπεια φανερώνεται ότι ήταν πρόθυµες να
υποστούν οποιαδήποτε σοβαρή προσβολή ή βλάβη. Υπό αυτές τις συνθήκες, στο πλαίσιο της
συντροφικής σχέσης, παρουσιάζονταν να είχαν έλλειψη επαρκούς επικοινωνιακής
ικανότητας, προκειµένου να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους ή να εξωτερικεύσουν τα
συναισθήµατά τους
Τέλος, προβάλλεται να είχαν εσωτερικεύσει στερεοτυπικούς ρόλουςτων φύλων, µε
συνέπεια να αισθάνονται ένοχες στις περιπτώσεις που προσπαθούσαν να αµφισβητήσουν και
να αποκολληθούν από την άκαµπτη πατριαρχική δοµή. Με αυτήν την προοπτική οι γυναίκες
εκπαιδεύτηκαν από νωρίς να είναι «πιστές» σύζυγοι και «σωστές» µητέρες, καθώς µέσω της
πολιτισµικής κληρονοµιάς της εκάστοτε κοινωνίας τονίζεται και διαιωνίζεται η
σηµαντικότητα και η βαρύτητα του γάµου. Έτσι, οι γυναίκες επαναλάµβαναν τα οικογενειακά
εσωτερικευµένα πρότυπα, τα οποία, όπως οι ίδιες υποστηρίζουν, τα ένιωθαν οικεία, αλλά
ταυτόχρονα και συγκρουσιακά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αδυνατώντας να απεµπλακούν
από αυτές τις καταστάσεις, η παθητικότητα, το ποτό ή / και το φαγητό και η αποµόνωση για
τις ίδιες ήταν ένας παροδικός και δυσλειτουργικός τρόπος ύφεσης του άγχους, επιβεβαίωσης
της αρνητικής αυτοεικόνας τους και αυτοτιµωρίας για την επανάληψη των βιωµένων
προτύπων και στερεοτύπων, όπως προβάλλεται παρακάτω:
Π:[...] -Σε ανακούφιζε αυτό εκείνη την περίοδο; - Ναι. Ευτυχώς δεν τράβηξε πολύ... να
γίνω αλκοολική, αλλά φοβήθηκα, φοβήθηκα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31,
συνάντηση 31η, 8.10.2012). [...] - Δεν περνούσε καλά µε τον µπαµπά µου (η µητέρα)...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 30.10.2012).
Ελ:[...] - Αν σύγκρινες τη συζυγική σου ζωή µε αυτή των γονιών σου θα έβλεπες
διαφορές; - Ναι, ότι και οι δύο σαν γυναίκες ήµασταν κλεισµένες µέσα. Όλη µέρα ήµασταν
στο σπίτι. Και των δύο οι άνδρες µας ήταν νευρικοί! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
11, συνάντηση 11η, 7.8.2012). [...] - Ας πούµε ήθελα γλυκό... [...] - (παύση).... Πιο πολύ µου
λείπει... να µου πεις είχα χρόνια να το νιώσω και αυτό... πιο πολύ µου λείπει το να κάτσω
αγκαλιά στο καναπέ ή να µε πάρει αγκαλιά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15,
συνάντηση 15η, 13.9.2012).

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες επικοινωνίας, στο πλαίσιο της σχέσης τους, οδήγησαν
σε αµοιβαία αύξηση των αρνητικών αξιολογήσεων και της κριτικής και σε παράβλεψη των
θετικών στοιχείων του άλλου – του / της συντρόφου, αφού δεν αναπτύσσονταν σε ένα
πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου και αλήθειας, καθώς κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ο ανοιχτός
διάλογος και η επικοινωνία µπορούσαν να απειλήσουν περαιτέρω τη σχέση, οδηγώντας σε
ένα φαύλο κύκλο θυµού, απογοήτευσης, αµηχανίας και αποµάκρυνσης. Οι παράλληλοι
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«µονόλογοι» και οι διπλές δεσµεύσεις, προκύπτει ότι οδήγησαν τελικά στην αµφισβήτηση
της ίδιας της σχέσης ή / και των συντρόφων ως άτοµα, µε αποτέλεσµα το κάθε άτοµο να
καταλήγει εκ νέου σε ενδοψυχικές και σχεσιακές συγκρούσεις (DeVito, 2004).
8.2.1.1.2. Οικονοµικές διαφωνίες – «καθρέφτης των διαγενεακών διαφοροποιηµένων
προτύπων»
Οι οικονοµικές διαφωνίες, προέκυψε ότι αποτελούσαν µια ακόµη πηγή δυσαρέσκειας
και σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του γάµου. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στις
δύο υπό µελέτη περιπτώσεις δεν ήταν τα χρήµατα η µοναδική ή ακόµη και η κύρια αιτία της
διαµάχης. Παρ 'όλα αυτά αναδεικνύεται ότι ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας. Θα µπορούσε
να υποστηριχθεί, ότι στην πραγµατικότητα η έλλειψη επικοινωνίας και αµοιβαιότηταςήταν
που έβλαψαν τη σχέση, παρά τα οικονοµικά. Ειδικότερα στην περίπτωση της Πετρούλας,
όπως η ίδια υποστηρίζει, αυτή η έλλειψη προέκυπτε από τη µη ικανοποίηση των προσωπικών
και οικογενειακών αναγκών, εξαιτίας του οικονοµικού περιορισµού και των απαγορεύσεων
που της επιβάλλονταν από τον πρώην σύζυγο της. Οι αφηγήσεις της Πετρούλας
αναδεικνύουν την επιβολή οικονοµικής αποστέρησης εκ µέρους του πρώην συντρόφου της,
το οποίο αποτελούσε µια µορφή συντροφικής βίας µέσα σε ένα ευρύτερα βίαιο σχεσιακό
πλαίσιο (βλ. ιχνογραφικό έργο 2). Μελετώντας την οικονοµική αποστέρησης της Πετρούλας
σε συνάρτηση µε αυτό το πλαίσιο, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι πρόκειται, από την πλευρά
του συντρόφου, για µια προσπάθεια αποκλειστικού ελέγχου της διάθεσης και της διαχείρισης
των χρηµάτων, µε στόχο η γυναίκα να µην ήταν σε θέση να ικανοποιήσει τις ατοµικές και
οικογενειακές ανάγκες χωρίς την έγκρισή του, αναστέλλοντας κάθε µορφή ανεξαρτησίας της.
Εποµένως, µέσω των χρηµάτων επιχειρείτο να ικανοποιηθεί η επιθυµία για έλεγχο και
κυριαρχία, όπως η Πετρούλα αποτυπώνει στο ιχνογραφικό έργο 2 για το «πώς βίωνε τον γάµο
της». Από τις αφηγήσεις της φανερώνεται, ότι στην περίπτωση των δυο συντρόφων η
διαφωνία και η σύγκρουσή τους σε ότι αφορά τα οικονοµικά θέµατα συγκεκριµενοποιούσε
µια δυσκολία, ένα πεδίο σύγκρουσης, που προϋπήρχε και δεν ήταν σε θέση να
αντιµετωπίσουν και να διαχειριστούν επιτυχώς.
Π: [...] - Όλη του η συµπεριφορά... ε... υπερβολικά πολλά µα υπερβολικά πολλά νεύρα, η βία,
η άσκηµη οµιλία..., υπερβολικότατα τσιγκούνης και στο πιο απλό πράγµα που έπαιρνε και
συναισθηµατικά και υλικά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση 19η,
30.7.2012). [...] - «Ο τσιγκούνης ο άνθρωπος είναι ένας τύπος προσωπικότητας που
διακατέχεται από την ανάγκη για έλεγχο των χρηµάτων του σε τέτοιο βαθµό, που η
κοινωνική, επαγγελµατική και προσωπική του ζωή διακατέχεται από µόνιµη ταραχή στη
σκέψη και µόνο του θα ξοδέψει..., εκ των πραγµάτων πολύ τσιγκουνιά στις συναισθηµατικές
σχέσεις του ατόµου. Υπάρχει παντελής έλλειψη ευαισθησίας στο βαθύ αυτό του πρόβληµα».
(ιχνογραφικό έργο 2., συνάντηση 47η, 2.10.2012)

Επιπλέον και στην περίπτωση της Ελπίδας, η επιλογή του συντρόφου της του Ά. να
µη δουλεύει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αποτελούσε µια κατανοµή δύναµης, η οποία
ξέφευγε από τα παραδοσιακά και ισχύοντα πρότυπά της, όπου ο άνδρας έχει τη δύναµη του
χρήµατος και της εργασίας και η γυναίκα κυρίως των οικογενειακών σχέσεων. Στην
περίπτωση αυτή εξέλειπε από την πλευρά του συντρόφου η ικανοποίηση εσωτερικά και
εξωτερικά των αναγκών σε σχέση µε το νοικοκυριό, τα παιδιά, κ.ά., καθώς η κατάσταση αυτή
ερχόταν σε σύγκρουση και µε τα δικά του εσωτερικευµένα πρότυπα σε ότι αφορά τους
ρόλους των δύο φύλων, µε αποτέλεσµα όλα αυτά να δυσκολεύουν τους συντρόφους να
αλληλεπιδράσουν και να προσαρµοστούν επιτυχώς. Το θέµα της συγκρουσιακής διαχείρισης
των χρηµάτων προβάλλει την ασάφεια των ορίων στη σχέση τους, καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο
και κατανοητό µέχρι πού µπορούσε ο κάθε σύντροφος να παρέµβει στα χρήµατα του άλλου,
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που σταµατούσε η έννοια «δικά µας» χρήµατα και «δικά µου». Ωστόσο, τις περιόδους που
εργαζόταν, ο Ά. προσέφερε απλόχερα στον εαυτό του και στην οικογένειά του, µε
αποτέλεσµα να προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήµατα: Γιατί τη φόβιζε να βλέπει το
σύντροφο της να ξοδεύει εφόσον η ίδια επέτρεπε στον εαυτό της την ευχαρίστηση και γιατί
ένιωθε ότι τα χρήµατα ήταν µόνο για τα απαραίτητα; Τα ερωτήµατα αυτά µοιάζουν να
βρίσκουν απάντηση στη διαγενεακή ιστορία και στα πρότυπα της οικογένειάς της (π.χ.
µετανάστευση, κ.ά.). Στην περίπτωση της Ελπίδας οι διαφωνίες προκαλούνταν από τη
διαφορετική προσέγγισης που είχαν αναπτύξει σε ότι αφορά τη διαχείριση των χρηµάτων και
την µη ισότιµη σχέση στη διαχείριση τους, όπως φανερώνεται από τον λόγο της:
Ελ: [...] - Αλλά αυτός (ο πατέρας της) ήταν που θα έβγαινε έξω, θα έριχνε λεφτά στο µαγαζί,
ήταν δραστήριος άνθρωπος παλιά. Τα πάντα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11,
συνάντηση 11η, 7.8.2012). [...] - Δεν υπάρχει αυτό µε τίποτα..., σου λέω υπάρχουν στιγµές...,
τη δεδοµένη στιγµή, γιατί είχε φύγει (ο Α.) και µαζί να µέναµε θα είχαµε... αυτό το
καθηµερινό που τραβούσα εγώ, θα το είχε και αυτός... και κακά τα ψέµατα πιο καλά αντέχουν
οι γυναίκες παρά οι άνδρες! Δεν έχουν ούτε την υποµονή µας, ούτε την θέληση µας, ούτε τη
δύναµη µας. [...] - Ναι και να ήθελε να αντέξει, δεν θα άντεχε. Δεν θα άντεχε σε αυτή την
κατάσταση. [...] - Και ο Α. έχει περάσει κάποια πράγµατα (εκεί που κατοικούσε) και είχε
ζοριστεί, γιατί εδώ δεν έκανε τίποτα! Αλλά όταν ζούσε µόνος του, κατάλαβε πραγµατικά πώς
είναι να ζεις µόνος σου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012).
[...] - Εσύ πώς ερµηνεύεις τα δώρα του Α.; - Κοίτα να σου πω, ο Α. ήταν ένας άνθρωπος
που του άρεσε να δίνει στα παιδιά του πολλά πράγµατα! Όταν δούλευε στο βενζινάδικο
κρατούσε πέντε - πέντε σακούλες στο καθένα. Και για µένα ήταν υπερβολή, αλλά για εκείνον
ήταν κάτι που τα έκανε χαρούµενα! Έδινε έµφαση στα καθαρά ρούχα, να µην είναι
κακοντυµένα..., να µην είναι στεναχωρηµένα... τους φώναζε..., αλλά ήθελε να είναι ευγενικά,
χαρούµενα. Εγώ έδινα µικρά πράγµατα, αυτός έδινε τα υλικά πράγµατα... [...]- Μάλλον ναι,
έτσι ήταν, γιατί εγώ συνήθως δεν δούλευα/ οπότε δεν είχα χρήµατα... ή όταν δούλευα
διαχειριζόµασταν µαζί τα χρήµατα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η,
15.12.2012).

Οι αναφορές των µητέρων στο θέµα των οικονοµικών αποκαλύπτουν συναισθήµατα
έντονης δυσαρέσκειας, η οποία εκφραζόταν κατ’ επανάληψη µέσα στη συντροφική σχέση και
η οποία άλλοτε προερχόταν από την έλλειψη οικονοµικών πόρων και άλλοτε από το
διαφορετικό τρόπο που το κάθε φύλο αντιµετώπιζε και διαχειριζόταν τα χρήµατα (Beck,
2003). «Η διαχείριση της οικονοµικής δύναµης στο εσωτερικό του ζευγαριού είναι ιδιαίτερα
δύσκολη και κυρίως για τις γυναίκες, γιατί δεν υπάρχει πραγµατική ισότητα ανάµεσα στα δύο
φύλα. Υπάρχουν ακόµα προβλήµατα που συνδέονται µε τον παραδοσιακό ρόλο: συνήθως οι
γυναίκες απολαµβάνουν λιγότερη ελευθερία σε σχέση µε τους άντρες και πολλές φορές
αισθάνονται υποχρεωµένες, παρότι δουλεύουν, να τρέχουν στο σπίτι για να ασχοληθούν
µόνες µε το νοικοκυριό και τα παιδιά ή να λογοδοτήσουν σε σχέση µε την οικονοµική
διαχείριση. Σε αυτή την περίπτωση η σχέση του ζευγαριού διαταράσσεται, συνήθως εις βάρος
των γυναικών» (Sills, 2002).
Υπό το πρίσµα µίας συστηµικής οπτικής του παρόντος θέµατος, θα µπορούσε να
υποστηριχθεί, ότι η σχέση του κάθε ατόµου µε τα χρήµατα και ο τρόπος που τα διαχειρίζεται
διαµορφώνεται στην παιδική ηλικία από πρότυπα, αντιλήψεις και συναισθήµατα που
µεταδίδουν κυρίως οι γονείς. Κάποιοι έχουν µεγαλώσει µέσα σε ένα κλίµα εγκράτειας ή / και
φόβου, άλλοι µέσα σε κλίµα αφθονίας, χωρίς απαραίτητα άµεση συνάρτηση της
αντικειµενικής οικονοµικής κατάστασης της κάθε οικογένειας µε το κλίµα αυτό. Αν, λοιπόν,
συνευρεθούν δύο άνθρωποι µε τόσο διαφορετικές αντιλήψεις για τα χρήµατα, τα προβλήµατα
είναι πιθανόν προδιαγεγραµµένα. Ειδικότερα για τους συντρόφους των προκειµένων
ζευγαριών, το χρήµα φαίνεται ότι αντιπροσώπευε διαφορετικά πράγµατα. Σε κάποιες
περιπτώσεις, όπως αυτή της Πετρούλας, το χρήµα και τα υλικά αγαθά µπορεί να είναι ισότιµα
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της αγάπης, της σταθερότητας και της ασφάλειας, ενώ σε άλλες όπως αυτή της Ελπίδας,
βασική αξία φαίνεται να αποτελεί η αντίληψη, ότι τα χρήµατα δεν πρέπει να ξοδεύονται
ασυλλόγιστα, αλλά αντίθετα να αξιοποιούνται για τα βασικά ή για πράγµατα µε νόηµα,
πεποίθηση που ενίσχυε τη ρήξη στη σχέση µεταξύ των συντρόφων, όπως αναδεικνύεται από
τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Π: [...] - Ααα!! Τον Τ. δεν ξέρω ούτε και ο ίδιος θα ήξερε! Σου είπα ο Τ. ήταν ο άνθρωπος
που δεν µπορούσε να δεχτεί την αγάπη µε οποιαδήποτε µορφή, µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα
µπορούσε να δεχτεί, δεν µπορούσε να δεχτεί την αγάπη. Σου είχα πει ότι είχαµε πάει κάπου
εγώ ο Τάσος µε την αδερφή µου και τον γαµπρό µου τριήµερο, πήγαµε, πού πήγαµε εκεί που
έχει το καζίνο... Πάρος και Σύρος... καλά µιλάµε ήταν φοβερά... µου άρεσε γιατί κέρδιζα και
λέω να του πάρω ένα ρολόι και µου λέει τι είναι αυτό δεν το θέλω... Πάει η χαρά µου για το
δώρο που του έδωσα… Δεν µπορούσε να δεχτεί τίποτα. Τίποτα... τόση αγάπη που του έδειξαν
τα παιδιά του και εγώ... δεν µπορούσε να τα δεχτεί. Και δεν µπορούσε να ανταποδώσει
φυσικά. Δεν ήξερε τι είναι αγάπη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 41, συνάντηση 41η,
3.12.2012).
Ελ: [...] - Γιατί ο Α., να το πω ήταν πολύ κουβαρντάς, να το πω... ότι είχε θα ήθελε να πάει να
αγοράσει το καλύτερο για τα παιδιά του και δεν σκεφτόταν τα λεφτά. Τα λεφτά, όµως, τότε
που θα τα έδινε ασυλλόγιστα, ενώ εγώ θα έπαιρνα κάτι πιο φτηνό και θα είχα και την επόµενη
µέρα χρήµατα, ενώ αυτός θα έπαιρνε το καλύτερο και δεν θα είχε την άλλη µέρα. Είµαστε
διαφορετικοί χαρακτήρες... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
7.6.2013).

Συνολικά οι οικονοµικές διαµάχες των συντρόφων, οι οποίες αντανακλούν µια
διαφοροποιηµένη κατανόηση του υπόβαθρου και των αξιών τους για το χρήµα και την
απουσία κοινά αποδεκτών οικονοµικών και άλλων στόχων ζωής, µοιάζει να ενίσχυσαν την
αποσταθεροποίηση και τη δυσαρµονία της σχέσης των ζευγαριών, µε αποτέλεσµα αυτή να
χαρακτηριστεί από ασυµµετρία, απουσία επικοινωνίας και ισοτιµίας.
8.2.1.1.3. Αποσύνδεση του συντρόφου – «γυναικεία υπερ-ευθύνη ως αντιστάθµισµα»
Οι δύο µητέρες, µέσα από τις παρακάτω αφηγήσεις τους και τα έργα τους, εξέφρασαν
την αποσύνδεση του συντρόφου τους από τα παιδιά τους και από τις ίδιες, αλλά και από
ολόκληρο το οικογενειακό σύστηµα κατά τη διάρκεια του γάµου, η οποία άλλοτε εκφραζόταν
µέσω της φυσικής ή και της συναισθηµατικής τους φυγής και άλλοτε µέσω της άρνησής τους
να εµπλακούν στο γονεϊκό υποσύστηµα. Το γεγονός τείνουν να αποδίδουν οι µητέρες στην
επίµονη επιθυµία των συντρόφων τους για επίτευξη µόνο των προσωπικών τους επιδιώξεων
µε αποτέλεσµα την αποσύνδεσή τους από την οικογένειά τους και τα παιδιά τους.
Αποτέλεσµα αυτού ήταν η αποσύνδεσή τους να διογκώνει όλο και περισσότερο την ανάληψη
όλων των ευθυνώνγια τη φροντίδα των παιδιών από τις ίδιες, οι οποίες βρέθηκαν σε µια
κατάσταση σύγχυσης, που εκφραζόταν µε παθητικότητα απέναντι στις αλλαγές που
συνέβαιναν. Οι εξωτερικές πιέσεις, που προέρχονταν από τη συµπεριφορά των συντρόφων
τους, δηµιούργησαν στις δύο γυναίκες ένα αίσθηµα ενοχής και ανηµποριάς καθώς βίωναν την
έλλειψη ελέγχου επί των συµπεριφορών των συζύγων τους. Ο πόνος και όλα τα
προαναφερθέντα βιώµατα, τις ώθησαν, όπως οι ίδιες αφηγούνται, στο να αναλάβουν την
αποκλειστική ευθύνη των παιδιών τους, αλλά και την επιβίωση ολόκληρης της
οικογένειαςγια αρκετά µεγάλες χρονικές περιόδους, παρά το αίσθηµα δυσαρέσκειας, πιθανόν
για να αποδείξουν ότι ήταν ικανές να τα φέρουν εις πέρας, ίσως ως αντιστάθµισµα των
επιλογών τους και του αισθήµατος ανηµποριάς σε σχέση µε τη συµπεριφορά των συζύγων
τους και τη διαγενεακή τους ιστορία:
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Π: [...] -Αν καταλάβω ότι πραγµατικά αγάπησε ο Τ. δεν θα το πιστέψω... εδώ δεν αγάπησε το
ίδιο του το αίµα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...]
-Έβλεπες διαφορά όταν δεν δούλευες και όταν δούλευες; - Στον Τ. ... χα, χα... έβλεπα
διαφορά, ότι ο Τ. δεν ψώνιζε αυτός.... εγώ ψώνιζα και έτσι δεν υπήρχε πρόβληµα... Μειωνόντουσαν τα προβλήµατα δηλαδή; - Ναι στο οικονοµικό, λόγω του ότι εγώ
πλήρωνα... ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 26η, 20.9.2012). [...] Έλλειπε συνέχεια και όλα αυτά... αλλά ήξερα χχχ, ότι είναι και ένας άλλος µεγάλος µέσα στο
σπίτι. [...] - Σιγά που θα τα έπαιρνε ο Τ., εδώ όταν µέναµε µαζί και δεν τα έβλεπε, θα τα
έπαιρνε.. θα τα διεκδικούσε µετά τροµάρα του! Ούτε καν θίχτηκε αυτό το θέµα, όχι. χα, χα!
Ούτε καν! Χα, χα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 45, συνάντηση 45η, 22.1.2013). [...]
- Το σπίτι. Το σπίτι που µόνιµα ήµασταν εµείς µέσα, καθόµασταν. Καθόµασταν εµείς, τέλος
πάντων και τον άλλον να φεύγει. Και χαµογελαστό εντάξει τον έκανε, γιατί εντάξει.. αυτό
ήθελε. Με αυτό ήταν ευτυχισµένος εκείνος, µε το να σηκώνεται να φεύγει από εκεί. Τα παιδιά
να κλαίνε.. ένα Ο. στεναχωρηµένο. Κάθε µέρα ήταν απών. [...]- Εδώ πέρα εσύ στη
ζωγραφιά... έχεις κάνει το σπίτι... - Το είδες και αυτό ε; Χα, χα![...] -αλλά δεν ήταν ένα σπίτι
φυσιολογικό. Εννοώ συναισθηµατικά. Από αγάπη, από οτιδήποτε σε ότι έχει να κάνει µε τον
πατέρα τους, δηλαδή τα παιδιά που νιώθαν µόνα, που νιώθαν άδεια εντελώς! Και επιπλέον ότι
δεν τα ήθελε. Δηλαδή απόρριψη. Απόρριψη σε όλο τους το µεγαλείο από τον πατέρα τους δεν
το συζητώ. -Το συναισθηµατικό κενό δηλαδή αποτυπώνει η έλλειψη σκεπής; - Ναι. Ναι. Βλέπω εδώ µια εικόνα ότι τα χέρια σας πλησιάζουν... - Ναι είµαι κοντά τους! Ναι είµαι
κοντά τους..., όταν έφευγε..., όταν έκλαιγαν τα αγκάλιαζα... τα έπαιρνα αγκαλιά συνέχεια.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Ελ:[...] - Όταν γεννήθηκε η µικρή; - Εκεί ήταν µέσα στην καλή χαρά! Με την κόοορη... Εγώ
τράβηξα το λούκι αυτός χαιρόταν πάλι! [...] - Στην αρχή όχι σαν ζευγάρι. Στην αρχή όταν
δούλευε σε µια εταιρία έφευγε και για µισό µήνα και για ένα µήνα εεε... ταξίδευε, ήταν στα
νησιά αργούσε να γυρίσει, γιατί πήγαινε σε όλα τα νησιά µαζί. Εεε... και όπως είναι φυσικό
εγώ ήµουν µόνη µου µε τα παιδιά και φρόντιζα τις ανάγκες του σπιτιού... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012). [...] - Ναι... εντάξει, αν υπάρχει κάποιο
πρόβληµα εγώ θα τρέξω όπως και πριν. [...] - Δηλαδή τον νιώθεις παρών σαν πατέρα; - Μ! Ότι έχει δυναµική παρουσία; - Ναι. Δυναµική παρουσία στο να φροντίσει δηλαδή τα παιδιά,
δηλαδή να κάνει ότι κάνουν όλοι οι πατέρες δεν το έκανε ποτέ! Έτσι και αλλιώς. Ας πούµε να
τα πάρει να πάνε βόλτα δεν το έκανε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
26.6.2012). [...] - Αν ήθελα να κάνω κακό δεν έκανα ποτέ σε αυτόν, έκανα στον εαυτό µου. Σε
αυτόν ποτέ. Ούτε στα παιδιά, ούτε στον ίδιο τον Α. Πιο πολύ µε τον εαυτό µου τα είχα βάλει.
[...] - Αλλά εντάξει, εγώ δεν είχα την αντοχή να κάνω ότι έκανε η κουνιάδα µου ας πούµε,
γιατί ήταν διαφορετικά. Και το οικονοµικό και το να µένουν µε κάποιον τα παιδιά και να βγεις
ένα βράδυ µε τον άνδρα σου να πας να πιεις ένα ποτό, έναν καφέ... και αυτό παίζει ρόλο και
να βρισκόσαστε..., όχι να σχολάει από τη δουλειά, να έρχεται στο σπίτι και να είναι ένα σπίτι
χαµός! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Χα, χα
και της λέω αυτό και αυτό συµβαίνει και µου λέει γιατί θέλεις να χωρίσεις γιατί είναι
τεµπέεελης; Και µου λέει αυτός δεν είναι λόγος να χωρίσεις έναν άνθρωπο, µπορεί να περνάει
µια φάση και σιγά σιγά να αρχίσει πάλι να ενδιαφέρεται για να δουλέψει. - Για σένα όντως
αιτία χωρισµού ήταν η τεµπελιά; - Δεν δούλευε εκείνη την περίοδο, δεν είχε δουλειά...,
έψαχνε και δεν έβρισκε, έκανε ότι έψαχνε δεν θυµάµαι να σου πω την αλήθεια... - Εσύ το
βίωνες σαν τεµπελιά; - Ακριβώς! - Δεν είχατε πόρους να ζήσετε;- Πόρους είχαµε γιατί
δούλευα εγώ. Οπότε ναι δεν ήταν θέµα πόρων. Ήταν ίσως θέµα ότι µου την έδινε και εµένα να
κάθεται συνέχεια! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Η φυσική και συναισθηµατική διάσταση από την πολλαπλή επιβάρυνση που
επωµίστηκαν, προβάλλεται να επέδρασε αρνητικά στην ικανότητά τους να αποδώσουν το
µέγιστο, να είναι κατάλληλα διαθέσιµες και να νιώθουν ήρεµες και επαρκείς, κάτι το οποίο
αντανακλάται και στο χαµηλό επίπεδο της συναισθηµατικής επάρκειας των παιδιών
(Γαλάνης, 1995). Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ποιότητα του γάµου αποτελεί, επίσης, ισχυρό
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προβλεπτικό παράγοντα της ποιότητας της πατρότητας (Dohertyetal., 1998). Κατά τη
µετάβαση στην πατρότητα και την µητρότητα, οι σύντροφοι ήρθαν αντιµέτωποι µε µια σειρά
από διχαστικές καταστάσεις, µια από τις οποίες ήταν η οικογενειακή αναδιοργάνωση. Οι
γυναίκες προσδοκούσαν από τους άνδρες τους περισσότερα από όσαεκείνοι µπορούσαν ή
ήταν πρόθυµοι να προσφέρουν σεαυτό τον τοµέα. Ειδικά το θέµα της φροντίδας των παιδιών
εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την αµοιβαία συµφωνία µεταξύ των συζύγων, αλλά και
από τις ιδέες των συντρόφων περί πατρότητας και µητρότητας, πριν ακόµα γίνουν γονείς:
Π:[...] - Σε τι θέµατα είσαι υπερπροστατευτική; - Να τρώνε καλά... όταν τρώνε... [...]- Από
την πρώτη στιγµή που γέννησες; - Ναι από τότε ήµουν... [...] - Εντάξει και µε τον Τ. µαζί
δεν ήτα ότι καλύτερο..., αφού φαντάσου τότε είχα πάει πρώτη φορά σε ψυχολόγο, γιατί είχα
φοβηθεί... -Έγκυος ήσουν; - Ναι µε την κοιλιά µε έριξε κάτω... ναι µε είχε ρίξει κάτω...
σχεδόν µισολιπόθυµη ήµουν και φοβήθηκα... [...] - στην αρχή ξέρεις χάρηκα που γέννησα,
αλλά µετά να µη µου φέρει τίποτα... ένα δώρο, ένα λουλούδι... τίποτα... τίποτα... και µε είχε
πιάσει ένα παράπονο... - Ήταν µαζί σου (ο Τ.); - Όχι η µαµά µου... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η, 27.9.2012).
Ελ:[...] - Όταν γεννήθηκε άλλαξε κάτι στην ζωή σας; - Ναι, έγινε ακόµα πιο δύσκολη. Γιατί
ήµουν µόνη µου, η µάνα µου µόνο στα µεγάλα ζόρια θα ανέβαινε πάνω. [...] -Δεν
ξεκουραζόσουν καθόλου; - Όχι! Όχι! Ήταν ωστόσο η πρώτη χρονιά εκεί πέρα και το άφηνα
στην µάνα µου όσο δούλευα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
7.6.2012). [...] - Έχεις ανάγκη να είχε κάτι ο γονικός του ρόλος που δεν το έχει; - Θα µου
άρεσε και εµένα ας πούµε να κρατήσει αυτός τα παιδιά και να βγω εγώ. Όπως το έκανα εγώ
τόσα χρόνια. Ναι αυτός πήγαινε στο καφενείο του ας πούµε. Να µου πεις καφενείο, εντάξει,
αλλά έβγαινε. Αυτό θα µου άρεσε! - Του το έχεις ζητήσει; - Ναι! - Και τι έχει πει; - Δεν
µπορώ να κρατήσω τα παιδιά! Χα...-Δεν µπορεί και τα δυο µαζί ας πούµε; - Ούτε το ένα!
Χα!- Γιατί πιστεύεις ότι συµβαίνει αυτό; - Δεν ξέρω... νοµίζω ότι φταίει η αντίληψη ότι ο
άνδρας πρέπει να δουλεύει και η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό ή
αν απλώς φοβάται ότι θα τα χτυπήσει κατά λάθος. Αυτό δεν µπορώ να το ξέρω εγώ. - Εσύ
ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πατρικός ρόλος; - Όχι, εµένα µου αρέσει αυτό που κάνει ο
γαµπρός µου. Που τα πάει κολυµβητήριο, που τους άλλαζε πάνες... όλα. Εµένα αυτό δεν το
έκανε ποτέ. - Όλους τους ρόλους δηλαδή; - Ναι. Όλες τις δουλειές και οι δύο µαζί. Εµείς
από την αρχή δεν το είχαµε αυτό. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
26.6.2012).

Ωστόσο, σε ένα πλαίσιο εµβάθυνσης της πατρικής απουσίας, αξίζει να αναφερθεί ότι
στη σύγχρονη εποχή η πατρότητα βιώνεται αντιφατικά, καθώς µετατρέπεται η πορεία της
πατρότητας στο χρόνο, η εξέλιξη και οι προοπτικές της (Pittman, 1996). Η σύγχρονη άποψη
για ανάληψη µεγαλύτερης ευθύνης του παιδιού από την πλευρά του πατέρα, αναιρεί σε
µεγάλο βαθµό τους παρελθοντικούς όρους και επιτάσσει τη µελέτη των ρόλων των δύο
φύλων εκ νέου. Πιο συγκεκριµένα, η επιστήµη και η κοινωνία συχνά στο παρελθόν έθετε στο
περιθώριο τη σηµασία του πατρικού ρόλου, δηµιουργώντας βαθειά ριζωµένες αντίστοιχες
στερεοτυπικές αντιλήψεις (Vermore & Vermorel, 1983), οι οποίες επιδρούν ως και σήµερα.
Εποµένωςη συνύπαρξη του παλαιού και του νέου, σε ότι αφορά τους γονεϊκούς και τους
έµφυλους ρόλους, βιώνεται διχαστικά από πολλούς πατέρες, αλλά και από τις µητέρες και
αποτελεί έντονη πηγή αβεβαιότητας, άγχους και πολλές φορές γεννά στοιχεία µαταίωσης και
εσωτερικής σύγκρουσης, όπως επιβεβαιώνεται και από τις δύο υπό µελέτη µητέρες. Ωστόσο,
δεν ήταν µόνο η αβεβαιότητα και η σύγχυση σχετικά µε το γονεϊκό ρόλο (πατρικό, αλλά και
µητρικό) που γεννούσε την εσωτερική σύγκρουση και τα διλήµµατα, αλλά και η αναβίωση
των παιδικών χρόνων και η επαναφορά των µνηµών της πατρικής οικογένειας του κάθε
αδιαφοροποίητου συντρόφου στο πλαίσιο άσκησης του γονεϊκού ρόλου, ο οποίος γεννούσε
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νέες συγκρούσεις, αναθεωρήσεις (Δραγώνα, 1994), προβολές και δυσλειτουργικές
επαναλήψεις:
Π:[...] - Σαν προσωπικότητα σε επηρέασε (ο πατέρας της)...- Δεν έζησα καθόλου τον
µπαµπά µου... έλειπε... κοιµόταν όλο το πρωί... Γυρνούσα εγώ από το σχολείο και κοιµόταν,
σχολούσε µετά από το µαγαζί και µετά πήγαινε στα χωριά... [...] - Όχι γιατί πάντα έλλειπε...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] - Γιατί είχα
αισθήµατα γι’ αυτόν (τον άντρα της) και αυτός φερόταν εντελώς αντίθετα από τα
συναισθήµατά µου! Γιατί αυτός δεν είχε συναισθήµατα, έβγαζε τον κακό του εαυτό. Πολλές
φορές του το έλεγα, έχουµε δύο παιδιά, έχουµε χίλια δύο. Καταλαβαίνω... έχεις περάσει
πολλά, έχει φάει πολύ ξύλο... σε καταλαβαίνω µην το κάνεις αυτό σε εµένα που σε αγαπάω.
Μην το κάνεις στα παιδιά που σε αγαπάνε. Μπορείς να καταλάβεις τον πόνο τους γιατί και
εσύ τα ίδια ζούσες. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 45, συνάντηση 45η, 22.1.2013).
Ελ: [...] - Όχι δεν πολυβοηθούσε στο σπίτι (ο Ά.). Όχι, έως και καθόλου. - Γιατί συνέβαινε
αυτό; - Γιατί έτσι µεγάλωσε! Αν δεν µάθεις από µικρός να... βοηθάς στο σπίτι, πιστεύω ότι
δεν µπορείς να το αποκτήσεις µετά. Σπάνια δηλαδή θα µου έπλενε τα πιάτα... και όχι να τα
πλύνει, να τα βάλει στο πλυντήριο. Όχι να τα πλύνει, να τα βάλει στο πλυντήριο. Δεν θυµάµαι
να σιδερώσει..., να σκουπίσει... Όχι... µια φορά θυµάµαι και ήµουν έγκυος και είχε καλέσει
κάτι φίλους του... και ήµουν έγκυος στη µικρή..., τον Ε. τον είχα... και είχε πλύνει τη βεράντα
τότε εσάς µου έκανε εντύπωση. Αλλά περίµενε δικούς του φίλους, όχι δικούς µου! Ναι... χα...,
αυτό µου είχε κάνει εντύπωση. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
12.6.2012). [...] - Είµαι παραδοσιακός άνθρωπος, αλλά λίγο πιο εκσυγχρονισµένη... ναι... - Θα
µπορούσες να φανταστείς να είσαι πολύ µοντέρνα, δηλαδή να κάνει και ο άνδρας τις
δουλειές, να πας τον καφέ σου, το χόµπι σου. - Θα µου άρεσε σαν ιδέα... θα µου άρεσε,
αλλά δεν ξέρω σαν πράξη αν θα µου έβγαινε! [...] - Μετά... λένε ότι η νύφη από όταν θα
γεννηθεί της πεθεράς θα µοιάζει, αλλά εδώ έγινε το αντίθετο... Τελικά ο γαµπρός µοιάζει στον
πεθερό και ο άλλος γαµπρός..., δηλαδή ναι και οι δύο γαµπροί, πήραν κάποια στοιχεία του
πεθερού... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 7.8.2012).

8.2.1.1.4. Aποξένωση – «ανορεξία για ιδιωτικές στιγµές»
Η «ανορεξία για ιδιωτικές στιγµές» είναι ο όρος που περιγράφει τη συναισθηµατική,
πνευµατική και σεξουαλική αποµάκρυνση από το έτερον ήµισυ, που έχει ως αποτέλεσµα την
αποξένωση και κατ’ επέκταση το χωρισµό (Weiss, 2010). Στις αφηγήσεις των δυο γυναικών
ήταν κυρίαρχη µια ισχυρή εικόνα κενού και συνολικής αποσύνδεσης από τους συντρόφους
τους. Για τις µητέρες, η ζωή τους προ-διαζυγίου αναδεικνύεται ως µονότονη, τραυµατική,
χωρίς ενθουσιασµό, χωρίς οποιοδήποτε πραγµατικό σκοπό και µε την επικράτηση µιας
βαθιάς αίσθησης µοναξιάς. Αυτό το φαινόµενο µοιάζει να έχει τις ρίζες του και στην παιδική
ηλικία των γυναικών. Μεγαλώνοντας οι δύο γυναίκες φαίνεται να αντέγραφαν τη
συµπεριφορά των γονέων τους, οι οποίοι είχαν ελάχιστη επικοινωνία µεταξύ τους (Weiss,
2010) και τη διαγενεακή ιστορία, µέσω της οποίας µεταφέρθηκαν συγκεκριµένα πρότυπα
επικοινωνίας και µοτίβα αλληλεπίδρασης. Επίσης, στο πλαίσιο κάποιας µορφής
κακοποίησης, επαναλαµβάνοντας οι ίδιες το ρόλο του θύµατος µέσα στη σχέση, οι µητέρες
µοιάζει να φοβούνταν τη συναισθηµατική και σωµατική σύνδεση µε τους άλλους και να
αναζητούσαν την ασφάλεια µέσα από την απόσταση (Weiss, 2010), όπως αναδεικνύεται από
τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Π:[...]-Ο µπαµπάς σου τι προβλήµατα παρουσίαζε...; - Τα πιο άσχηµα, τα πιο στραβά τα
είχε και τα έχει.. από άποψη συµπεριφοράς, δοτικότητας, να νοιάζεται, να αγαπάει...
τσιγκούνης... -Δεν αγαπάει; - Όχι..., ούτε την µάνα µου... - Ούτε τα παιδιά του; - Όχι...
(συνέντευξη γενεογρ., συνάντηση 19η, 30.7.2012). [...] - Ε αυτό και καλά είναι πιο κοντά µας
και το πώς νιώθαµε εµείς. Που δεν µπορούσαµε, εννοώ, που δεν είχαµε τη δύναµη να
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αντισταθούµε σε ότι έκανε. Και το βλέπω µεταφορικά, σαν γίγαντα ας πούµε. Μεταφορικά
έτσι! Επειδή δεν είχαµε τη δύναµή του. Εδώ πέρα, εντάξει, είναι αποµακρυσµένος από εµάς.
Πάλι µεγαλόσωµος, αλλά από πιο µακριά, αλλά αποµακρυσµένος από εµάς γι’ αυτό τον
έκανα και πιο φυσιολογικό. - Όταν αποµακρυνόταν το µέγεθος του µειωνόταν; - Ναι δεν
ήταν τόσο... απειλητικός όσο όταν ήταν κοντά µας. - Μµ.Μεταξύ σας τι συναισθήµατα
υπάρχουν εδώ;- Κενού, παραπόνου..., στεναχώριας, όλα τα αρνητικά συναισθήµατα
υπάρχουν. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Ελ: [...] -Οπότε βασικά έµαθα να είµαι µόνη µου. - Από όταν ήσασταν παντρεµένοι; - Ναι!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 12.6.2012). [...] - Γιατί το είχε
επιλέξει αυτό η µαµά σου (να µην κοιµούνται µαζί);- Επειδή ροχάλιζε ο άλλος και άρχιζε
την µουρµούρα και προκειµένου να αρχίσουν την µουρµούρα ερχόταν εδώ. -Πέρα από αυτό
εσύ τους θυµάσαι ότι ήταν περισσότερο γονείς ή γονείς και ζευγάρι;-Όχι, ας πούµε δεν
τους θυµάµαι ποτέ να έχουν φιληθεί...αλλά ακόµα και να φιληθούνε δεν το θυµάµαι αυτό σαν
παιδί. -Δε θυµάσαι αυτό; - Όχι, αυτό δεν το θυµάµαι, αυτό σαν ζευγάρι. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...] - Ενώ µου το είχε πει πολλές
φορές να αφήσουµε αυτό το σπίτι να πάµε να ζήσουµε στο διαµέρισµα στο..., αυτό δεν το
ήθελα. Δεν πήρα την απόφαση. Και έτσι µπήκε όλη αυτή η ψυχρότητα, όλη αυτή µαζί.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 12.6.2012).

Μέσα από τις αφηγήσεις των δύο γυναικών επιβεβαιώνεται η φράση και η θέση του
Beck (1996), ότι «δεν αρκεί µόνο η αγάπη», καθώς εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες, οι
οποίοι διαταράσσουν την επαφή των συντρόφων. Οι παράγοντες που αναδείχθηκαν ως πηγές
αποξένωσης από τα λεγόµενα των δυο γυναικών ήταν οι εξής:
• Ο αρνητικός τρόπος σκέψης, δηλαδή οι διαγενεακές αρνητικές πεποιθήσεις και
βιώµατα, τα οποία µοιάζουν να επισκίαζαν τις ζωές τους:
Π:[...] -Γιατί είναι µαµά µου..., πέρασε τόσο πολλά που δεν τα άξιζε..,. άντεξε, άντεξε... είναι
ήρωας... Και εγώ πέρασα πάρα πολλά, αλλά αυτή πολλά περισσότερα... Αν εξαιρέσεις την
αρρώστια του Ο...., εγώ τουλάχιστον απαλλάχτηκα από τον Τ. ..., έστω και αν τώρα µε τον Ο.
..., αλλά αυτή συνεχίζει να τα περνάει... (συνέντευξη γενεογρ., συνάντηση 19η, 30.7.2012).
Ελ: [...] - Δεν τους θυµάµαι, δηλαδή σαν ζευγάρι, δηλαδή να κουβεντιάζουνε, να ζούνε, να
κοιµούνται µαζί... αυτό δεν το θυµάµαι εγώ. Ή θυµάµαι ότι εγώ να πήγαινα στο κρεβάτι της
µαµάς µου γιατί είχα εφιάλτες και να είναι και ο µπαµπάς µου εκεί..., αυτό δεν το
πολυθυµάµαι. Σαν αναµνήσεις δεν το έχω ζήσει, όπως βλέπεις άλλα ζευγάρια που κοιµούνται
µέχρι τα βαθειά γεράµατα µαζί. Κάποια περίοδο κοιµόταν η µαµά µου πάνω µαζί µου
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012).

• Οι διαγενεακές πεποιθήσεις για τις συντροφικές σχέσεις και το ρόλο των φύλων,οι
οποίες µοιάζει να προκάλεσαν άγχος, κατάθλιψη, απόσυρση, θυµατοποίηση, απώλεια
της ταυτότητας και πλήρη εξάρτηση από το σύντροφο τους:
Π: [...] - αφού καµιά φορά λέω µακάρι να µην είχα σε τίποτα ανάγκη τους άνδρες...! Να είχα
µια παρέα... καθόλου... πάρα πολύ ήθελα... - Σε τι αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη τους
άνδρες; - Από το πιο απλό µέχρι το πιο ε..., το πιο... - Τι κοµµάτι του εαυτού συµπληρώνει
η έννοια του άνδρα; - Για σοϊκό µιλάµε... - Ναι... σαν έννοια µιλάµε... - Και στα πρακτικά
θέµατα...., µια ασφάλεια να την σηκώσει... ή µια λάµπα να την αλλάξει, καλά το έχω µάθει
αυτό ή µια κατσαρίδα εδώ... Από τα πιο µικρά πρακτικά µέχρι τα πιο µεγάλα..., όπως είναι η
επικοινωνία, το να σου πει είµαι εδώ.., αλλά να είναι άνδρας όχι άνδρας... να έχει λόγο, να
έχει µπέσα... πού είναι αυτοί...; (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η,
27.9.2012). [...] - Ναι, αλλά να σου πω ότι φοβάµαι ότι στο αγόρι... ότι αυτός θα το
προκαλέσει; - Επειδή είναι άνδρας ή επειδή είναι αυτός που είναι; - Επειδή είναι άνδρας
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και οι άνδρες είναι πιο..., αλλά επειδή φέρεται όπως φέρεται... [...] - Καλά ο άνδρας συνήθως
αποποιείται τις ευθύνες του... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η,
3.11.2012). [...] - Αυτό ήταν... προχθές... µου λέει αυτός σου είχε δείξει τι είναι; Λέω ναι..,
λέει δεν πρέπει να ρίχνεις ευθύνες και επειδή το ξέρω αυτό θυµώνω µε τον αυτό µου
περισσότερο..., γιατί ήξερα τι ήταν και εγώ εκεί κολληµένη... Έλεγα τι θα κάνω εγώ χωρίς
αυτόν..., πολύ µεγάλο κόλληµα αρρωστηµένο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34,
συνάντηση 34η, 30.10.2012). [...] - Ενώ µε τον Τ. ήταν αρρωστηµένα.. να παρακαλάω... να
κάνω... Παναγία µου... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 35, συνάντηση 35η, 5.11.2012).
Ελ:[...] - Πώς ήσουν δηλαδή παλαιότερα; - Ήµουν πιο αγχωµένη! Αχ! Θα έρθει ο Α. δεν
έχω κάνει τίποτα! - Σε άγχωνε δηλαδή το ότι ήσουν µέσα στο γάµο; - Μ! Χα, χα! Ναι, γιατί
ασυναίσθητα θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο για τον άλλον και αν δεν το καταφέρεις
απογοητεύεσαι µε κάποιο τρόπο, οπότε καµιά φορά αγχώνεσαι. Έτσι πιστεύω εγώ! - Εσύ για
ποια θέµατα αγχωνόσουν σχετικά µε τον Α.; - Πιο πολύ ότι δεν ήµουν καλή σύζυγος. - Σε
ποιο θέµα δεν ήσουν τόσο καλή; - Δεν ήµουν τόσο τρυφερή όσο θα ήθελε αυτός! Ήθελε να
του δείχνω ότι νιώθω πράγµατα..., εγώ ήµουν παγωµένη ας πούµε. Πιο κρύα. Ναι...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 12.6.2012).

• Η µεταβίβαση από την εξιδανίκευση στην αποµυθοποίηση του συντρόφου, καθώς οι
δυο γυναίκες µοιάζει να ερωτεύτηκαν αυτό που ήθελαν να δουν στο σύντροφο τους και
όχι αυτό που πραγµατικά τους έδειχναν:
Π:[...] -Πραγµατικά ήταν σαν να µου έχουν κάνει µάγια... δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά ήταν
σαν να µου έχουν κάνει µάγια, δεν βρίσκω τι άλλο να πω... Ήταν σαν να µε είχαν δέσει που
λένε... (µεταφορικό έργο 5, συνάντηση 27η, 27.9.2012).
Ελ:[...] - Το σκεφτόσουν σαν παραµύθι; Σε τι δεν ήταν έτσι; - Μπορεί να µην είναι, το
παραµύθι τελειώνει είτε µέσο ενός παιδιού, είτε από οικονοµικό, είτε το να είσαι συνέχεια µε
έναν άνθρωπο σε καθηµερινή βάση, βλέπει τα χούγια σου, τα δικά του, τις ιδιοτροπίες του
καθενός µας. Τις παραξενιές µας! Αλλιώς ήταν όταν αυτός έµενε… αυτός σπίτι του, εγώ εδώ
πέρα. Ναι περνούσαµε ώρες µαζί, αλλά δεν µέναµε µαζί. Όταν µείναµε µαζί φάνηκε ο
πραγµατικός εαυτός του και ο δικός µου. (µεταφορικό έργο 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012).

• Η σύγκρουση των διαφορετικών αντιλήψεων, το οποίο ενίσχυσε τη στασιµότητα της
επικοινωνίας τους:
Π: [...] - Ναι και άρχισε να λέει για τα οικονοµικά, για την δουλειά του µπαµπά µου... για το
ότι ψώνιζα πολύ από την άποψη ότι έπαιρνα κάτι για το σπίτι... όχι ρούχα, για το σπίτι...
σπάταλη ότι παίρνω κάτι στα παιδιά... ότι παίρνω κάτι στα παιδιά ότι είµαι πολύ σπάταλη. [...]
- ο ψυχολόγος έλεγε να µιλήσουµε για το πρόβληµα το δικό µας αυτός άλλαζε εντελώς
κουβέντα µέχρι που του είπε δεν θέλω να ξανάρθεις... και εγώ να έχω εγωισµό µηδέν.. το
έβλεπα, το ήξερα.. δεν ήταν ότι ζούσε σε ένα ροζ συννεφάκι.. τα έβλεπα όλα.. για αυτό
στεναχωριέµαι που δεν µπορούσα να φύγω.. δεν µπορούσα.. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 35, συνάντηση 35η, 5.11.2012).
Eλ:[...] -Είχε το πιο παραδοσιακό... - Ναι... αυτό... αυτό µε ενοχλούσε να πω την αλήθεια!
(οι παραδοσιακές αντιλήψεις) (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η,
27.9.2012).

• Η επιβολή αυστηρών και απόλυτων προσδοκιών, η διάψευση των οποίων κινητοποίησε
τιµωρητικές ή αυτο-καταστροφικές αντιδράσεις:
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Π: [...] - Μου άρεσε που ήταν δυναµική (η µητέρα της) και µου λείπει αυτό... δυνατή ήταν
βέβαια αυτή, το ήξερε, µέσα της... µακάρι να ήµουν και εγώ έτσι... (συνέντευξη γενεογρ.
µητέρας, συνάντηση 22η, 3.9.2012).
Eλ:[...]- Πώς φανταζόσουν την ζωή σου; - Τότε φανταζόµουν ότι όλα θα πάνε όλα τέλεια!
Ότι δεν θα έχω προβλήµατα. Ναι.. όπως νοµίζεις σε ένα γάµο, αλλά στην πραγµατικότητα
είναι διαφορετικά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012).

• Οι φόβοι και οι ανασφάλειές τους, τα οποία ενίσχυσαν και αποτυπώθηκαν στους
δυσλειτουργικούς τρόπους αλληλεπίδρασης (π.χ. θύτη - θύµατος):
Π: [...] - Ναι µεν ήµουν αδύναµος χαρακτήρας... και τώρα είµαι, αλλά µε καταστάσεις σαν
αυτές..., έπρεπε να µε βλέπεις τότε... χιλιάδες φορές να κλαίω να κλαίω να κλαίω.. µε το
παραµικρό να κλαίω..., δεν µε αγαπάει και να κλαίω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
35, συνάντηση 35η, 5.11.2012).
Eλ:[...] -Ξέρω ίσως να ήταν ο τρόπος που έζησα. Γιατί πάντα ήµουν κολληµένη µε τους
γονείς µου και ακόµα είµαι κολληµένη µε τους γονείς µου. Ένας λόγος που δεν ήθελα να
φύγω να πάω στο... ναι, ενώ ο Α. µου το είχε ζητήσει αρκετές φορές... να µη λέω ψόµατα.
Μου το είχε προτείνει αρκετές φορές. Δεν ήθελα να αφήσω τους δικούς µου. Είµαι ακόµα
προσκολληµένη στους δικούς µου. Καλώς ή κακώς είµαι ακόµα προσκολληµένη. - Σε ποιά
θέµατα; - Θέλω ας πούµε να έχω κάποιον δικό µου δίπλα, δεν θέλω να πάω σε ένα µέρος
ξένο όπως είναι το... ας πούµε να πάω σε µια γειτονιά που δεν θα έχω παρά µόνο τον Α. και
θα έχω δύο κοπέλια µοναχή µου. Αυτό δεν το ήθελα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
3, συνάντηση 3η, 12.6.2012).

Η συντροφική αποξένωση και η έλλειψη επικοινωνίας αποτέλεσε µια διαδικασία, η
οποία έλαβε χώρα µέσα στο οικογενειακό, πολιτιστικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, το
οποίο φαίνεται να περιόρισε την ανοχή των συντρόφων στο άγχος και την ικανότητα τους να
λύνουν εποικοδοµητικά τα προβλήµατα. Εποµένως, υπήρξαν πολλές ιδιαιτερότητες των
προβληµάτων που παρουσιάστηκαν στη συζυγική σχέση, αλλά βασικό χαρακτηριστικό ήταν
ότι κάθε µία αποτελούσε µοναδική συνέπεια του συνόλου των θεµάτων που προέρχονταν από
κάθε σύντροφο ατοµικά, λόγω των δυναµικών που είχαν δηµιουργηθεί µεταξύ τους και των
δύσκολων εξωτερικών επιρροών που σχηµατοποιούσαν το περιβάλλον µέσα στο οποίο
ζούσαν, όπως επιβεβαιώνεται πιο κάτω:
Π: [...] - Όλα, όλα ήταν πιο απλά τότε..., όλα πιο απλά... δεν ήταν αυτό το άγχος... το τρέξιµο,
όλα... ήταν στο χωριό, στο περιβολάκι τους... δεν ζητούσαν καθόλου πολλά στη ζωή..., ενώ
εµείς θέλουµε και το άλλο και το άλλο... - Οικονοµικά εννοείς ή και... - Και οικονοµικά και
σε άλλους τοµείς... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η, 27.9.2012).
Ελ: [...] - Ωστόσο από µικρή µου άρεσε... µου άρεσε..., όχι µου άρεσε... Έτσι έµαθα, να
φροντίζω το σπίτι, το µαγαζί όταν ήταν ο πατέρας µου άρρωστος. [...] - Με αποτέλεσµα τότε
να αρχίσω να βγαίνω, αλλά και πάλι ήταν πολλές οι υποχρεώσεις. Θα έπρεπε να µαγειρέψω
από νωρίς, να φτιάξω το σπίτι, να πάω στη δουλειά, να γυρίσω. Πάλι ήταν πολύ
περιορισµένα. Οπότε και να ήθελα να κάνω κάτι δεν προλάβαινα! Βέβαια έτσι και αλλιώς δεν
θα µπορούσα να πάω, γιατί η µάνα µου κρατούσε τον Ε. µέχρι που σχολούσα. Ναι, οπότε πάλι
δεν θα µπορούσα να βγω να πάω κάπου. [...] - Σε αυτό το στυλ. Δεν καθόταν να
κουβεντιάσουµε µαζί (οι γονείς της). - Αυτό το συνεχές δόσιµο σου στους άλλους, είτε αυτό
ήταν δουλειά, είτε σύζυγος, είτε παιδιά σε κούραζε; Να πεις δεν µπορώ. - Ε και βέβαια µε
κουράζει. Θα ήθελα να µπορώ να κάνω κάτι για µένα. Να αφιερώσω χρόνο και για µένα. [...] Αισθάνεσαι ότι για κάτι είσαι εσύ το επίκεντρο; - Χα!... Όχι! Όχι... χα... ποτέ δεν ήµουν το
επίκεντρο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.6.2012).
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8.2.1.2. Φόβος της απώλειας και ανάγκη για αυτονοµία – «σύγχρονος άγνωστος δρόµος»
Η απώλεια είναι ένα θέµα που εµφανίζεται σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης ζωής,
τόσο σωµατικά όσο και πνευµατικά. Μερικές φορές ο φόβος της απώλειας παρερµηνεύεται
ως η ανάγκη να µη χαθούν οι οικείοι ενός ατόµου. Για τις µητέρες µια αίσθηση απώλειας
αναδεικνύεται στον αφηγηµατικό τους λόγο, που αφορά όχι µόνο την απώλεια της σχέσης
τους, αλλά και της ταυτότητάς τους. Για εκείνες ήταν σηµαντικό να υιοθετήσουν τη «σωστή
– κοινωνικά αποδεκτή» στάση που συνδέεται µε τη µητρότητα και το γάµο. Η ταυτότητά
τους καλείτο να ενταχθεί σε ένα ενιαίο σύνολο µε εκείνη των συζύγων τους. Οι υποκείµενες
πεποιθήσεις, σχετικά µε τη ζωή και την οικογένεια, ήταν περισσότερο παραδοσιακές και
θεµελιώδεις - πεποίθηση και επιθυµία τους ήταν «ο γάµος να διαρκέσει για πάντα» και
παράλληλα αποτέλεσε κίνητρο για τις προσπάθειές τους για επίλυση των συγκρούσεων στο
γάµο. Ωστόσο, όπως προκύπτει, οι σύντροφοι µεταξύ τους όριζαν διαφορετικά τη σχέση τους,
τα κίνητρα τους και οι ιδέες τους απέκλιναν σε ότι αφορά την είσοδο και την παραµονή τους
στο γάµο και στον κόσµο. Μάλλον οι µητέρες έβλεπαν το γάµο και την οικογένεια ως µια
ενότητα, µια έννοια αγάπης και αφοσίωσης, το οποίο δεν ικανοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της συµβίωσής τους. Ως εκ τούτου προκύπτει, ότι πρόκειτο για συντρόφους µε διαφορετικές
κοσµοθεωρίες, µε διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές «πραγµατικότητες». Οι
συµµετέχουσες αντιλαµβάνονταν ότι έπρεπε να θυσιάσουν κάθε προσωπική ανάγκη
προκειµένου να ικανοποιήσουν την ιδέα και τα στερεότυπα µιας «σωστής οικογένειας»,
εκφράζοντας όλα αυτά µε την άνευ όρων αφοσίωση τους.
Π: [...] - Ναι δεν ήµουν ένα ζώον, όπως ήµουν µε τον Τ. στις αρχές. Γιατί µε τον Τ. δεχόµουν
ότι και να µου έκανε. Δεχόµουν ότι και να µου έκανε! ... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 38, συνάντηση 38η, 19.11.2012). [...] - Ναι... ο γάµος; Δεν λέω την ελευθερία, ότι
δεν µπορείς να κάνεις ότι θέλεις... Εγώ φοβάµαι τον άλλον... δεν µπορώ να είµαι σίγουρη ότι
αιώνια θα µε αγαπάει, αιώνια θα µου συµπεριφέρεται καλά, αιώνια θα είναι µαζί µου... αυτό
δεν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η, 27.9.2012). [...]-Εσύ πριν
χωρίσεις έµπαινες ποτέ στη διαδικασία να σου περνάει από το µυαλό ότι θα χωρίσεις; Όχιιι... µε τίποταα... πριν παντρευτώ δεν το σκεφτόµουν καν, αλλά και όταν παντρεύτηκα που
έβλεπα πως περνούσα, έλεγα και τι θα κάνω εγώ χωρίς αυτόν δεν µπορούσα να...
απαγκριστρωθώ από αυτόν µε τίποτα... µε τίποπα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29,
συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...] 1. - Τι σκέφτεσαι εσύ όταν ακούς τη λέξη οικογένεια; Είναι η µαµά, ο µπαµπάς και τα παιδιά, αλλά δεµένα όλα µαζί... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...] - Ο Τ., ήταν έντεκα χρόνια που ήµουν
εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από ότι είµαι φυσιολογικά... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 35, συνάντηση 35η, 5.11.2012).
Ελ: [...] - Γιατί υποτίθεται παντρεύεσαι έναν άνθρωπο για να είσαι µια ζωή µαζί του. - Μµµ! Με αυτή την προϋπόθεση κάνεις µε κάποιον οικογένεια. Για να είσαι µια ζωή µαζί, να περνάς
καλά και να είστε µαζί και στα καλά και στα κακά. [...] 2. - Θα µπορούσες να µου δώσεις
ένα ορισµό της οικογένειας; - Οικογένεια είναι ευτυχισµένη, χωρίς προστριβές, χωρίς
στεναχώριες, πράγµα που είναι δύσκολο... αν υπάρχει αγάπη όλα τα καταφέρνεις..., όσες
δυσκολίες και αν έρθουν. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η,
4.9.2012). [...] - Ναι γιατί αν αγαπάς πραγµατικά τον άλλον θα κάτσεις ότι και να σου κάνει. Το πιστεύεις αυτό; - Ναι, χα... - Δηλαδή από µόνη της η αγάπη να ξεπεράσει αυτό που
λέµε όλες τις δυσκολίες.- Ναι η αγάπη είναι πολύ βασικό για να µπορέσεις να αντέξεις τον
άλλον. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...]- Όχι, στο
θέµα του γάµου µέχρι που έφυγε υπήρχε µια σταθερότητα... ήξερα ότι θα κάνω αυτό αυτό
αυτό..., ότι θα είναι δίπλα µου..., ότι θα κάνουµε κάποια πράγµατα µαζί..., όταν έφυγε
άλλαξαν τα µοτίβα. Να προσαρµοστώ ξανά σε µια νέα κατάσταση που την ξεπέρασα σιγά
σιγά µε αρκετά προβλήµατα στην αρχή. - Πιστεύεις ότι αυτή η βεβαιότητα µπορεί να κάνει
ένα διαζύγιο να βιώνεται ως τραύµα; - Κοίτα! Όταν παντρεύεσαι υποτίθεται αγαπάς έναν
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άνθρωπο και θέλεις να ζήσεις όλη την ζωή µαζί του. Το γάµο δεν το κάνεις ούτε για το γάµο,
ούτε για το γλέντι, οπότε σίγουρα είναι τραυµατική εµπειρία να χωρίσεις µε κάποιον, γιατί
είναι σαν να σου κόβουν το νήµα... [...]- Ίσως να ήταν λίγο πιο ανώδυνο πιστεύω αν είχαµε
γαλουχηθεί έτσι... από την άποψη ότι αν δεν πάνε καλά και δεν είναι έτσι όπως το θέλω
υπάρχει περίπτωση και να χωρίσω... [...] - Αλλά αν τύχαινε σε µια οικογένεια, νοµίζω ότι θα
ήταν πιο εύκολο να το διαχειριστεί... να µην έχουν προστριβές. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 23, συνάντηση 23η, 20.11.2012). [...] -Είχε το πιο παραδοσιακό... - Ναι... αυτό...
αυτό µε ενοχλούσε να πω την αλήθεια! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση
16η, 27.9.2012).[...] - Για να έχουµε την δική µας οικογένεια. Είναι το κλισέ που ακούς. Ότι
γεννιόµαστε για να κάνουµε τη δική µας οικογένεια. - Αυτό µε όποια µορφή ή µε την µορφή
µπαµπά, µαµά, παιδιά; - Σε µια οικογένεια πιστεύω ότι πρέπει να είναι όλοι µαζί...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 4.4.2013).

Παρά το γεγονός ότι γνώριζαν πως οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους δεν µπορούσαν
να ικανοποιηθούν, µοιάζει να συνέχιζαν να δείχνουν απόλυτη αφοσίωση και υπακοή, καθώς
ο φόβος της απώλειας του µεµαθηµένου παλαιού και ταυτόχρονα βέβαιου φαίνεται να ήταν
κυρίαρχος, παρότι αυτό βιωνόταν ως κάτι δυσβάσταχτο. Εποµένως ο φόβος της απώλειας δεν
αντιπροσώπευε µόνο την απώλεια της σχέσης, αλλά και την απώλεια της εικόνας ενός
κόσµου οικείου και ασφαλή. Η απώλεια ενός ολόκληρου τρόπου ζωής, που χτίστηκε µε την
πεποίθηση ότι τίποτα δεν έχει σηµασία πάνω από την πυρηνική οικογένεια, απειλούσε την
ταυτότητα του κάθε προσώπου που εµπλεκόταν, εφόσον κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι µία
οικογένεια είναι µια εκπροσώπηση του ποιοί είµαστε και τι θα γίνουµε. Για τις µητέρες, η
ταυτότητά τους βασίζονταν στην ταυτότητα της οικογένειάς τους. Η ιδέα της απώλειας της
παραδοσιακής οικογενειακής µονάδας βιωνόταν, όπως φανερώνεται παρακάτω, ως κάτι
επώδυνο και ως κάτι που εκτρέπεται από τη φυσιολογική ροή. Ωστόσο ο φόβος τους να
χάσουν «τα πάντα» συνυπήρχε συγκρουσιακά µε µια βαθύτερη ανάγκη για αυτονοµία. Η
συγκρουσιακή αυτή συνύπαρξη, κατά τη διάρκεια των ετών της έγγαµης ζωής, οδήγησε τις
δύο γυναίκες σε µια αίσθηση αβεβαιότητας, η οποία έθεσε σε αµφισβήτηση τον ίδιο τους τον
εαυτό και ως εκ τούτου αυτό συνέβαλε στην ενίσχυση της χαµηλής αυτοεκτίµησής τους και
στην έλλειψη εµπιστοσύνης, θυσιάζοντας έτσι τη δική τους ακεραιότητα. Ο φόβος της
απώλειας τις οδήγησε στην απόκτηση των ρόλων του µοναδικού φροντιστή, του παιδαγωγού
και του προστάτη του οικογενειακού συστήµατος. Το αίσθηµα της εγκατάλειψης και της
απώλειας απορροφήθηκε από την προσκόλληση στα παιδιά τους ως µέσο για να βρουν την
«άνεση και την ειρήνη», η οποία προβάλλεται ως η µοναδική λύση για να ξεπεραστούν οι
τραυµατικές εµπειρίες:
Π: [...] - Δεν είχα µυαλό να µην το επιτρέψω να δει αυτές τις καταστάσεις…, στην ουσία εγώ
φταίω δεν θα τα έβλεπε αυτά αν έφευγα από το σπίτι... δεν είχα την δύναµη... [...] - Ένιωθα
ότι δεν µπορούσε να µου περάσει ήταν πολύ δυνατό, πολύ αρρωστηµένο... ενοχές για τα
παιδιά..., που δεν τους φερόταν φυσιολογικά..., που δεν µπορούσα ακόµα και τότε να τον
διώξω... (συνέντευξη γενεογρ. πατέρα, συνάντηση 19η, 30.7.2012). [...] 38. - Εσύ πώς
φαντάζεσαι την οικογένεια που θα ήθελες να δηµιουργήσεις; Και µάλιστα σε σύγκριση
µε την οικογένεια που έχεις σήµερα; - Εντελώς διαφορετική από αυτή την οικογένεια που
έχω σήµερα..., που δεν είναι οικογένεια... µονογονεϊκή είµαστε... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 26, συνάντηση 26η, 20.9.2012). [...]-Έχω χάσει την εµπιστοσύνη µου στο γάµο...,
ότι µετά από κάποια χρόνια γάµου... εδώ σε σχέση... σε σχέση υπάρχει γκρίνια,
παραγνωριστήκαµε που λένε..., αισθάνεσαι πιο έντονα την θηλιά που λέµε, αισθάνεσαι πιο
δεµένος... - Εγκλωβισµένος...- Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση
27η, 27.9.2012). [...]- Αυτό δεν σου δίνει µια αίσθηση ανεξαρτησίας;- Όχι, όχι! Να µου
έλλειπε! Να µου έλλειπε... καλύτερα θα ήταν να µοιραζόµουν να είχαµε σοϊκιά
οικογένεια...(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 30.10.2012).

260

Ελ: [...] - Μετά που έφυγε και µετά έµαθα να ζω µόνη µου, έµαθα να είµαι µόνη µου στην
ουσία. Να είµαι σε ένα κρεβάτι διπλό µοναχή µου. Απλωνόµουν, κοιµόµουν από όποια
πλευρά ήθελα. Αυτή η αγκαλιά µου έλειπε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15,
συνάντηση 15η, 13.9.2012). [...] - Μέσα στο γάµο, ώστε να δηµιουργήσω τις προϋποθέσεις,
ώστε να λήξει ο γάµος... Σίγουρα έχω κάνει λάθη και εγώ µέσα στο γάµο, γιατί και εγώ του
είχα πει του Α. πολλές φορές να χωρίσουµε... τέσσερις - πέντε φορές. - Εσύ γιατί ήθελες να
χωρίσετε; - Είτε γιατί τσακωνόµασταν, είτε γιατί δεν είχε δουλειά..., είτε γιατί µου µιλούσε
άσχηµα και τσαντιζόµουνα.. τέσσερις - πέντε φορές... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
17, συνάντηση 17η, 2.10.2012). [...] - Είχα ζητήσει πολλές φορές, αλλά έδινα ευκαιρία... Γιατί;- Για να µην χαλάσει και καλά η οικογένεια των παιδιών..., ότι οικογένεια έχει ο
καθένας. [...] - Εεε προσπάθησα να του πω να µην χωρίσουµε, για τα παιδιά να είµαστε µαζί...
εε όταν πια είδα ότι ήταν ανένδοτος, ότι ήθελε σόνι και καλά να χωρίσουµε το δέχτηκα
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

Η Κατάκη (1997) παρατηρεί, ότι η γυναίκα φαίνεται να έχει διαµορφώσει τις
συνθήκες που απαιτεί η νέα συνθετική ταυτότητα, την ίδια στιγµή που ο άνδρας προσπαθεί
να προσδιορίσει τη θέση του στην οικογένεια, στην κοινωνία και στην εργασία και ο οποίος
πρέπει να έρθει αντιµέτωπος µε κρίσιµες καταστάσεις, κάτι το οποίο δεν έχει συµβεί γι’ αυτό
και παραµένει άκαµπτος στις παραδοσιακές του θέσεις, παρά το αφόρητο εσωτερικό κενό
που βιώνει σε πολλά επίπεδα της ζωής του. Αυτή η ριζική µεταβολή και η ανάγκη για
αναθεώρηση των ρόλων και των θέσεων απεικονίζεται στις υπό µελέτη περιπτώσεις,
προβάλλοντας την ουσία της ταυτότητας των δύο φύλων, προκαλώντας ποικίλες αλλαγές και
φανερώνοντας την ανάγκη για υπέρβαση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα φύλα.
Ωστόσο αδιαµφισβήτητα προκύπτει, ότι ταυτόχρονα προκαλούνται αισθήµατα αβεβαιότητας
και φόβου, καθώς ο δρόµος που οι σύντροφοι καλούνται να διανύσουν είναι άγνωστος και
απολύτως δυαδικός. Το σύγχρονο ζευγάρι, το οποίο καλείται ή επιθυµεί να υπερβεί τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις των δύο φύλων, προχωράει προς το άγνωστο και η ποιότητα της
κοινής του ζωής είναι δικό του αποτέλεσµα (Κηρυττόπουλος, 2005).
8.2.1.3. Απόσπαση – «στατική ισορροπία»
Αντιµέτωπες οι δύο γυναίκες µε υπαρξιακά διλήµµατα κατά τη διάρκεια του γάµου
τους, ανέπτυξαν ως κυρίαρχο µηχανισµό διαχείρισης της εξωτερικής και εσωτερικής έντασης
την παράδοση. Το θέµα αυτό αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο, τοποθετώντας την πίστη
και την εµπιστοσύνη σε µια σχέση, µπορεί αυτή η διαδικασία να οδηγήσει στην παράδοση
απέναντι σε κάθε αρνητική πτυχή. Τα δυο ζευγάρια ήταν σε απόσταση χρόνια πριν από την
τελική απόφαση για το διαζύγιο. Ωστόσο οι γυναίκες περιγράφουν, ότι όλο το χρονικό
διάστηµα πριν από το διαζύγιο στη σχέση τους κυριαρχούσε η παράδοση. Φαίνεται ότι, οι
συµµετέχουσες, πιστεύοντας ότι ο γάµος τους θα µπορούσε να υφίσταται µε κάθε τρόπο,
δηµιούργησαν µια αίσθηση απόσπασης από την πραγµατικότητα, όπως αναδεικνύεται µέσα
από το λόγο των δύο αφηγητριών:
Π: [...] - Με τον Τ., φαντάσου, ούτε µε νευρίαζε η συµπεριφορά του... Όταν ξύπνησα έκανα
το κουµάντο µου και έφυγα... Όταν νευρίαζε παναγιά µου... ήταν πάνω από τις δυνάµεις να
χωρίσω... ξέρεις... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 23.7.2012). [...]Τι την έκανε «αρρωστηµένη»; - Αυτό το, το.... η δική µου επιµονή να µε αγαπήσει, ενώ τον
αγαπούσα... αυτό ήταν άρρωστο... να κρατήσει ένα, να κρατήσει δύο, να κρατήσει τρία, να
κρατήσει δέκα; Έντεκα πόσα ήταν όχι... όχι ήταν αρρώστια... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 35, συνάντηση 35η, 5.11.2012).
Ελ:[...] -Ωστόσο έφυγε κιόλας και αυτό µε αποτέλειωσε εµένα... δεν είχε χρονιάσει η πεθερά
µου. Έφυγε και αυτός... πριν χρονιάσει η µικρή... µετά τα σαράντα πες... έφυγε και αυτός και
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µετά κάποια προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί, όχι δικά µας... οικονοµικά τότε...
αναγκάστηκε και βρήκε αλλού δουλειά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση
17η, 2.10.2012).[...] - Μπορεί στην πραγµατικότητα να ήθελα να χωρίσουµε γιατί δεν άντεχα
αυτή την κατάσταση, δεν ήθελα να συνεχίσω και να, έλεγα να... να µη διαλύσω µια
οικογένεια... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012). [...] - Τον
στήριζα τόσα χρόνια, ας πούµε και αυτός µε πρόδωσε, ας πούµε, µε το χειρότερο τρόπο... και
από την άλλη, λέω είχαµε ζήσει τόσα χρόνια µαζί... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 21,
συνάντηση 21η, 17.10.2012).

Η λεκτική ή/και σωµατική βία και η απόρριψη ως µορφές «προδοσίας» ήταν κυρίαρχα
θέµατα στη ζωή των γυναικών πριν από το διαζύγιο. Ωστόσο, ο ίδιος ο όρος είναι κατανοητός
και ανακλάται διαφορετικά από εκείνους που «πρόδωσαν και εκείνους που προδόθηκαν». Ως
εκ τούτου, υπάρχουν διαφορετικές έννοιες και σηµασίες που συνδέονται µε την έννοια της
προδοσίας. Οι ίδιες κατά τη διάρκεια του γάµου προσπαθούσαν να ανακατασκευάσουν το
νόηµα της «προδοσίας» και της απόστασης που είχε συµβεί, ερµηνεύοντας τα σαν κάτι
προσωρινό. Είχαν ανάγκη να δικαιολογήσουν τα κίνητρα των συντρόφων και το αίσθηµα
µοναξιάς τους, όπως προβάλλεται παρακάτω, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το φόβο της
απώλειας. Αυτό µε τη σειρά του δηµιούργησε την πεποίθηση, ότι κατά κάποιο τρόπο, το να
διαφοροποιηθούν και να οριοθετήσουν τη συµπεριφορά του συντρόφου τους έµοιαζε να
σήµαινε και αποσύνδεση από την οικογένεια. Ήλπιζαν, όπως φανερώνεται µέσα από τις
αφηγήσεις των δύο, ότι µε το να είναι παθητικοί δέκτες θα ικανοποιούσαν το ιδανικό της
πυρηνικής οικογένειας. Η αντίσταση των δύο γυναικών να αναγνωρίσουν όλες τις διαστάσεις
της σχέσης τους και των συναισθηµάτων τους, στο πλαίσιο του γάµου, φαίνεται να
ταυτιζόταν µε τη σχέση που είχαν αναπτύξει µε τον πατέρα τους και µε τους Σηµαντικούς
Άλλους. Όπως παρέµεναν «πιστές» στον πατέρα τους, µε την ανέκφραστη και ασυνείδητη
ελπίδα ότι θα τον µετατρέψουν σε έναν στοργικό και µε ενσυναίσθηση άνθρωπο (Miller,
2010), κατά τον ίδιο τρόπο παρέµεναν πιστές στο σύντροφο τους, όπως αναδεικνύεται από το
λόγο τους:
Π:[...] 24. -Υπάρχει κάτι στον µπαµπά σου που σου αρέσει; - Όχι! [...] -Δεν ξέρω... αυτό το
έχω ξανακούσει..., ότι το κορίτσι ψάχνει έναν σαν τον πατέρα... - Το πιστεύεις; - Δεν ξέρω,
εγώ σιγά που ήθελα ένα σαν τον µπαµπά µου... δεν ήθελα... δεν ξέρω... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] - Είναι τόσο ανασφαλής που, αν
βρουν έναν πιο αδύναµο άνθρωπο, νοµίζει ότι είναι κάποιος... είναι το πρόσωπο που µου
κατέστρεψε τη ζωή µου..., το µεγαλύτερο λάθος της ζωής µου (ο πρώην σύντροφος της)...
βέβαια να πεις ότι δεν φταίει αυτός, µου είχε δείξει τι ήταν από την αρχή, µου είχε δείξει από
την αρχή τι ήταν... οπότε δεν κάθοµαι να τον κατηγορώ µέσα µου, γιατί ξέρω ότι φταίω εγώ...
ήξερα τι ήταν... από ανασφάλεια και µόνο να φύγω από µια σχέση που δεν µου έδινε τίποτα
καλό... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση 27η, 27.9.2012). [...] - Δεν
ξέρω... Δεν ξέρω... είναι αυτό το δεδοµένο... δεν ξέρω γιατί ο γάµος σε κάνει κάπως
δεδοµένο... είτε γυναίκα, είτε άνδρας τον θεωρεί δεδοµένο... Στη σχέση λες φεύγω, ενώ στο
γάµο είναι πιο δύσκολο να πεις χωρίζω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 38, συνάντηση
38η, 19.11.2012).
Ελ:[...] - Στην πραγµατικότητα δεν άλλαξε κάτι. Αλλά συναισθηµατικά... ήξερα ότι είχα έναν
άνδρα..., ότι είχα µια οικογένεια..., ότι.. θα ερχόταν... ας πούµε θα έλεγα µε τον άνδρα µου..
πώς να στο πω... εε... σαν ιδέα πια ότι είχα µια οικογένεια και έναν άνδρα. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012).[...] - Στην αρχή ήµουν παθητική και
έκανα πίσω! [...] - Ναι στο γάµο µέσα ήµουν πολύ πιο συναισθηµατική από ότι είµαι τώρα.
Ίσως γι’ αυτό υποχωρούσα τις περισσότερες φορές. Είχα µάθει ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει
το πίσω για να κρατηθεί ο γάµος. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η,
2.10.2012). [...] -Δεν ξέρω ρε εσύ..., εντάξει ο Α. ήταν φωνακλάς, αλλά και ο µπαµπάς µου
ήταν φωνακλάς... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012). [...] -
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Ξεσπούσα. Να µου πεις µε τον Α. χωρίσαµε, αλλά µε τον πατέρα µου δεν µπορούµε να
χωρίσουµε! Χα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012). [...] Αλλά αυτό δεν σε αφήνει να φύγεις από το δικό σου το σπίτι, σου κόβουν στιγµές από τη δική
σου τη ζωή! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 23η, 20.11.2012). [...] Όταν ήµουν µικρή ήθελα να παντρευτώ καπετάνιο! - Γιατί; - Για να φεύγει! Ναι! Για να
φεύγει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 28, συνάντηση 28η, 11.12.2012).

Το βίωµα της προδοσίας, ως αδιαµφισβήτητο αγχογόνο γεγονός στη ζωή του κάθε
ανθρώπου, η υπαρξιακή µοναξιά και η έλλειψη πίστης στον εαυτό, έστρεψαν τις γυναίκες
στον αµυντικό µηχανισµό της απόσπασης, ελπίζοντας πως η λύτρωσή τους θα ερχόταν
αυτόµατα ή από κάποιο άλλο πρόσωπο - «σωτήρα», που θα τους έδινε όλα αυτά που δεν
κατάφεραν οι ίδιες να κερδίσουν, κάτι το οποίο πρόσµεναν όχι µόνο στο πλαίσιο της
συζυγικής σχέσης, αλλά και της πατρικής. Η άρνηση της πραγµατικότητας από την πλευρά
των δυο µητέρων µοιάζει, όπως φανερώνεται πιο κάτω, να ενεργοποιήθηκε για να µετριασθεί
το τραύµα της σκληρής πραγµατικότητας που βίωσαν ως παιδιά, αλλά και ως ενήλικες:
Π: [...]-Μµµµ... µπορεί... ναι..., αλλά χώρισα εξαιτίας ενός που µιλούσα φιλικά από τον
υπολογιστή και του είπα περίπου την κατάσταση και µου είπε δυο λόγια... Ε εγώ από τότε...
τον λέω σωτήρα, δεν ήθελα ούτε να µε πιάνει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3,
συνάντηση 3η, 21.5.2012). [...] - Ναι... µετά στιγµές πολλές πριν τα φτιάξω µε τον Τ. στην
εφηβεία..., στα παιδικά µου χρόνια..., από τότε που παντρεύτηκα τον. Τ. ένα κλάµα και µια
µιζέρια και όλα αυτά... [...] - Εµένα... θα στα πω την άλλη φορά, γιατί δεν θέλω ναακούνε...
Τολµώ να πω ότι τα δικά µου δεν ήταν τίποτα µπρος τα δικά της... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 9, συνάντηση 9η, 18.6.2012).
Ελ:[...] - Πως γράφω ότι είµαι σε ένα πύργο και περιµένω κάποιον να µε βοηθήσει να βγω
από αυτόν τον πύργο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η,
2.10.2012).[...] - Ας πούµε οι δικοί µου γονείς ζήσαν όλα τα χρόνια µαζί, αλλά είχαν
καβγάδες. - Μµ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] Ίσως γι’ αυτό είχα εγκλωβιστεί για κάποια χρόνια στο σπίτι... [...] - Ήταν ότι δεν είχα διέξοδο.
Οπότε δεν µπορούσα να κάνω διαφορετικά. - Ήταν µονόδροµος για σένα... - Μονόδροµος!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 32η, 19.2.2012).

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η απόσπαση έδωσε χρόνο στις δύο γυναίκες να
αντιµετωπίσουν τραυµατικά γεγονότα µε σταδιακό ρυθµό. Πιθανόν αυτές να παραιτούνταν,
αν είχαν επίγνωση της κατάστασης που βίωναν µε τους συντρόφους τους και την οικογένεια
τους. Εποµένως η απόσπαση, σε εκείνη τη χρονική φάση της ζωής τους, τους παρείχε ελπίδα
να συνεχίσουν να προσπαθούν, επέτρεπε τη συνύπαρξη των συντρόφων και την αποφυγή της
απώλειας. Με άλλα λόγια, µε αυτό τον τρόπο επιτύγχαναν τη στατική ισορροπία. Παράλληλα
η παθητική απάντησή τους, επιδεικνύοντας αντοχή απέναντι στην «προδοσία» κάθε µορφής,
θεωρείται σύµφωνη µε το ιδανικότης γυναικείας υπόστασης. Οι δυο γυναίκες αναφέρουν ότι:
Π: [...] - Ναι, δεν ξέρω, ναι... ναι! Αυτό υπάρχει... αλίµονο. Αλίµονο... αλίµονο... όπως αυτό...
οι άνδρες το έχουν βγάλει..., ότι οι άνδρες είµαστε... πώς το λένε µωρέ... πολυγαµικά όντα...!
Ενώ εσύ δεν πρέπει να απατάς... -Το έχουν βρει µια χαρά... -Ενώ εµείς µόνες µας... Χα, χα...
η γυναίκα δεν έχει ανάγκες..., έχει µόνο ο άνδρας... Χα, χα... [...] - Ήµουν πολύ ηλίθια... ποτέ
δεν ήταν! Α! Όταν ήταν µου φερόταν έτσι όπως µου φερόταν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το
πράγµα. Ναι ήθελα. -Δεν ήθελες τον προσωπικό σου χώρο και χρόνο;- Όχι τα πάντα
περιστρέφονταν γύρω από τον Τ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 42, συνάντηση 42η,
10.12.2012).
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Ελ: [...] - Και κακά τα ψέµατα, πιο καλά αντέχουν οι γυναίκες παρά οι άνδρες! Δεν έχουν
ούτε την υποµονή µας, ούτε τη θέληση µας, ούτε τη δύναµη µας. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012).

8.2.1.4. Έλλειψη οικογενειακής υποστήριξης – «αντίσταση στην επικείµενη αλλαγή»
Η έλλειψη οικογενειακής υποστήριξης στην επικείµενη αλλαγή στη ζωή των δύο
γυναικών µετά το διαζύγιο, φαίνεται να σχετίζεται µε τη διαδικασία της αποσύνδεσης,
Αντικατοπτρίζει το πόσο και το πώς η συµπεριφορά και οι ενέργειες των µελών της πατρικής
οικογένειας των δύο µητέρων αντιδρώντας στην επιλογή / στην κατάσταση, ενίσχυσαν την
καθήλωση τους, από το φόβο µήπως οι ίδιες απορριφθούν από το ευρύτερο οικογενειακό
σύστηµα. Ειδικότερα οι δύο γυναίκες, όπως περιγράφουν παρακάτω, δε βίωναν µόνο την
πίεση της µαταίωσης των προσδοκιών τους στο πλαίσιο του γάµου τους, αλλά και την έµµεση
πίεση από κάποια µέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους, από τα οποία δεν έλαβαν την
κατάλληλη υποστήριξη που είχαν ανάγκη, άλλοτε γιατί οι ίδιες δεν επιθυµούσαν να
γνωστοποιήσουν τα γεγονότα της ζωής τους και άλλοτε γιατί δέχονταν έντονη αποδοκιµασία
για τις επιλογές και τις επιθυµίεςτους. Παρότι η οικογενειακή δυναµική φαινόταν ότι ολοένα
και άλλαζε και γινόταν διαρκώς πιο ασφυκτική, καθώς διογκώνονταν οι δυσλειτουργικές
αλληλεπιδράσεις, οι ίδιες, αλλά και η ευρύτερη οικογένεια τους, δεν ήταν σε θέση να τις
αποδεχτούν και να τις αντιµετωπίσουν δραστικά, µε αποτέλεσµα οι µητέρες, όπως οι ίδιες
αποκάλυψαν, να διακατέχονταν από έντονο συναισθηµατικό αδιέξοδο που επιβαλλόταντόσο
από τον εαυτό τους, όσο και από κάποια µέλη της οικογένειας τους. Οι δύο µητέρες
αναδεικνύεται ότι διακατέχονταν από αισθήµατα αποδοκιµασίας, αδυναµίας, αναξιότητας,
ντροπής, ενοχής και κατά συνέπεια αισθήµατα αποµόνωσης και µοναξιάς. Αισθάνονταν ότι
είχαν χάσει την εξουσία και την ικανότητα να ελέγχουν τα γεγονότα της ζωής τους και της
οικογένειάς τους. Όλα αυτά ενέτειναν περαιτέρω τη συναισθηµατική αποµόνωση από το
φόβο και µιας άλλης απώλειας, αυτής της απόρριψης τους από το οικογενειακό σύστηµα,
όπως αναφέρεται από τις ίδιες:
Π:[...]28. - Αισθάνεσαι ότι σε νοιάζεται και ανησυχεί για εσένα (ο πατέρας της); - Ε ναι
εντάξει, πατέρας είναι, αλλά δεν το δείχνει... ή το δείχνει µε λάθος τρόπο πάντα... κρίνει και
φωνάζει συνέχεια... (συνέντευξη γενεόγρ. πατέρα, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] - (Ο
πατέρας της) να επικρίνει, να φωνάζει, να βρίζει, να το δείχνει µε λάθος τρόπο... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 3.11.2012).
Ελ: [...] - Το τι θα πει ο κόσµος έχει πάψει από χρόνια να µε απασχολεί. - Δεν σε νοιάζει; Όοχι! Αρκετά χρόνια το άκουγα!! Και τι θα πουν οι πελάτες και να είσαι στο σπίτι σου!
Αρκετά! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 24.7.2012). [...] - Βέβαια ο
πατέρας µου το έµαθε πολύ αργότερα... ναι, το είχαµε πει στον Ε. βέβαια..., όχι δεν το είχαµε
πει στον Ε...., πρώτα το έµαθε ο πατέρας µου... [...] - Προσπαθούσα να βρω τον κατάλληλο
χρόνο, γιατί είχε προβλήµατα υγείας και τελικά δεν βρήκα αυτόν τον κατάλληλο χρόνο, ούτε
χρόνο, ούτε τόπο για να το πω, οπότε τελικά του το ξεφούρνισα. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 7.8.2012).
Ο εν λόγω φόβος είχε διογκώσει το αίσθηµα µοναξιάς, ενοχής και την ανάγκη για παραµονή
τους σε έναν δυστυχισµένο γάµο. Εποµένως, η απώλεια µιας σχέσης στο πλαίσιο της άµεσης
οικογένειας επεκτεινόταν, επίσης, σε µια επακόλουθη απώλεια της σύνδεσης µε κάποια µέλη
της εκτεταµένης οικογένειας και σε µια απώλεια των εξωτερικών κοινωνικών δικτύων (Kitson
& Morgan, 1990).
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8.2.2. Το «ταξίδι» της ζωής κατά τη διάρκεια του διαζυγίου – «ενδιάµεσος σταθµός»
Η περίοδος κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, όπως αξιολογήθηκε από τις δυο γυναίκες,
ήταν µια εποχή µε έντονα συναισθήµατα, κατά τη διάρκεια της οποίας ήρθαν αντιµέτωπες µε
τη δύσκολη για τις ίδιες πραγµατικότητα και τα απωθηµένα συναισθήµατα. Σε αυτό το
χρονικό διάστηµα µοιάζει να αντικατοπτρίζεται όχι µόνο ο εαυτό τους, η θέση τους, αλλά και
η ευθύνη τους, όπως προβάλλεται παρακάτω:
Π:[...] 8. - Και εσύ κατά τη φάση αυτή..,. κατά τη διάρκεια του χωρισµού, πώς
χειρίστηκες τα συναισθήµατα σου και τις πρακτικές δυσκολίες; - Του τα έλεγα, του τα
έλεγα του τα έλεγα... εντάξει συναισθηµατικά... δεν µου έλειψε αυτός..., κατά τα άλλα
εντάξει... όταν π.χ. όταν µου καιγόταν µια ασφάλεια, τότε το σκεφτόµουν εντελώς πρακτικά...,
όταν αρρώσταινε ο Ο. και ήθελα κάποιον δίπλα µου και έπαιρνα τηλέφωνο την µάνα µου...
Μη πάθει κάτι το παιδί..., όχι από την άποψη άλλη, απλά να είναι ένας ενήλικας να µην
φοβάµαι... αυτό...- Φοβόσουν; - Πάρα πολύ, πάρα πολύ... [...]- Πιστεύεις ότι
συναισθηµατικά δεν ήθελε να σε χάσει; - Σιγά... σιγά! Μόνο συναισθηµατικά δεν µε
έβλεπε... µε δουλεύεις...; Αν είχε τόσο συναίσθηµα θα ήταν άνθρωπος... για το συµφέρον
του... [...] - Άρχισες δηλαδή να γίνεσαι πολύ δυναµική; - Ναι, ναι... τότε µου βγήκε όλο...
µόνο τότε... τότε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012).
Ελ:[...] 1.2.2. - Αν σκεφτόσουν τη χειρότερη στιγµή της ζωής σου;Ποια θα ήταν; - Η
χειρότερη; Πάλι δεν µπορώ να θυµηθώ... -Περίοδο, κατάσταση... - Μµµµ... που ένιωσα µόνη
και τέτοια... - Ναι... που τη βίωσες πολύ δύσκολα. - Όταν χωρίσαµε. [...] - Δηλαδή αυτή...
αυτή η µεταβατική περίοδος... µε στεναχώρησε. [...]-Για σένα τότε, γιατί ήταν δύσκολη
περίοδος αυτή; - ... Στην πραγµατικότητα δεν άλλαξε κάτι. Αλλά συναισθηµατικά... ήξερα
ότι είχα έναν άνδρα..., ότι είχα µια οικογένεια..., ότι... θα ερχόταν..., ας πούµε θα έλεγα µε τον
άνδρα µου... πώς να στο πω... εε... σαν ιδέα πια ότι είχα µια οικογένεια και έναν άνδρα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012). [...] - Αναλαµβάνω τις
ευθύνες µου, γιατί δεν δέχθηκα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η,
14.8.2012). [...] - Όταν µου είπε να χωρίσουµε µε ρώτησε τι αισθάνοµαι και του είπα, ακριβώς
δεν ξέρω αν αυτό που νιώθω είναι αγάπη ή συνήθεια! Έτσι ακριβώς του το είπα. Το πίστευα
όµως! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).

8.2.2.1. Συζυγικό καθήκον – «αέναη ισχυρή δέσµευση»
Με βάση τις φωνές των δυο διαζευγµένων µητέρων, οι πτυχές που συνέβαλλαν στο
διαζύγιο παρατηρήθηκε ότι ήταν η έλλειψη ή δυσλειτουργική επικοινωνία µεταξύ των
συζύγων, κάποια µορφή κακοποίησης, η µη συναισθηµατική στοργικότητα, οι οικονοµικές
δυσκολίες / περιορισµοί, η µη ικανοποίηση από την άσκηση του πατρικού ρόλου του
συντρόφου τους, η έλλειψη δέσµευσης για το γάµο, η µη κατανόηση του ποιές αληθινά ήταν
και τι πραγµατικά επιθυµούσαν και το αίσθηµα ότι εκλαµβάνονταν ως δεδοµένες. Όλα αυτά
τα προβλήµατα αναδεικνύεται ότι παρέµειναν ανεπίλυτα για χρόνια και µοιάζει να οδήγησαν
σε ισχυρές εκφρασµένες ή µη συγκρούσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους πυροδοτούσαν
περισσότερες διαφωνίες και µη λειτουργικές αλληλεπιδράσεις. Όπως αναφέρει ο Bohannon
(1970), όλες οι παραπάνω απογοητεύσεις ενδέχεται να οδηγήσουν, όπως και τελικά συνέβη,
στο συναισθηµατικό διαζύγιο, κάτι που προβάλλεται και στον αφηγηµατικό λόγο των δύο
µητέρων. Στο πλαίσιο του συναισθηµατικού διαζυγίου οι δύο γυναίκες ήρθαν αντιµέτωπες µε
την απωθηµένη πραγµατικότητα, καθώς κατά τη διάρκεια της έγγαµης ζωής, όπως οι ίδιες
φανερώνουν, δεν εξέφραζαν ανοιχτά τα δυσάρεστα συναισθήµατά τους. Παρόλο που στην
περίπτωση της Πετρούλας τα συναισθήµατά της εκφράζονταν µέσα από έντονη σύγκρουση
και στην περίπτωση της Ελπίδας µέσα από τη σιωπή και οι δυο γυναίκες δεν εξέφραζαν
ελεύθερα τα αυθεντικά τους συναισθήµατα, τα οποία παρέµεναν κάτω από την επιφάνεια και
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η έκφραση τους καθοριζόταν πάντα από τους άγραφους νόµους της συντροφικής σχέσης.
Κατά τη διάρκεια του συναισθηµατικού διαζυγίου, οι δύο µητέρες συνειδητοποίησαν την
απόσταση µε τους συζύγους τους, τις διαφορετικές επιθυµίες, τις διαφορές στη στάση / στις
αξίες ζωής, στη συναισθηµατική εγγύτητα, στη σεξουαλική ικανοποίηση, στη φροντίδα
(όπως αναφέρεται στο Napier, 1997),τις διαφορές στην προσωπικότητά τους και την έλλειψη
καθοριστικών στοιχείων για τη θεµελίωση της σχέσης, όπως είναι η αφοσίωση, η
συνεργασία, η δέσµευση, η ευαισθησία, η εµπιστοσύνη, το ενδιαφέρον και η πίστη /
υπεράσπιση:
Π: [...] - Τα κρατούσα µέσα µου παλιά, κακώς... και τα κρατούσα µέσα µου... και όλα αυτά...,
οπότε δεν µπορούσα να εξωτερικεύσω ότι νιώθω κάπως αλλιώς... (συνέντευξη για τις
µαντινάδες, 2013). [...] - Το πιστεύεις; Ποτέ δεν αισθάνθηκα µόνη, γιατί ήµουν µόνη πάντα ρε
συ Αλίκη..., δεν αισθάνθηκα την έλλειψη του..., δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν παρών...
τις πιο πολλές ώρες σπίτι... να πω µια παρουσία..., δεν µου έλειψε τίποτα, γιατί δεν τον είχα
ποτέ µαζί µου... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012).
Ελ:[...]- Είχες κάποιον άνθρωπο εκείνη την περίοδο να µοιραστείς αυτά σου τα
συναισθήµατα; - ... Για να µιλήσω εκείνη τη στιγµή που ένιωθα χάλια; - Ναι... - Όχι. [...] Δεν µπορούσα ναι... να βρω έναν άνθρωπο ουδέετερο, ώστε να µιλήσω εκείνη την δεδοµένη
στιγµή που εγώ αισθανόµουνα χάλια. [...] - Είµαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Αυτός ήταν πιο
νευρικός, εγώ πιο ήρεµη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012).
[...] - Εµείς νοµίζω ήµασταν πολύ ετερώνυµα..., οπότε ήταν ελάχιστες οι στιγµές που
ελκόµασταν µεταξύ µας. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. [...] - Σου λέω αυτός ήταν πιο
νευρικός, εγώ ήµουν πιο ήρεµη..,. αυτός δεν ήταν τόσο ζηλιάρης όσο ήµουν εγώ. Ήταν
διαφορετικά τα στοιχεία του χαρακτήρα µας. Καµιά φορά συµπληρωνόµασταν, αλλά άλλες
φορές γινόταν αυτή η σύγκρουση. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η,
14.8.2012).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης του διαζυγίου, οι δύο γυναίκες, όπως
περιγράφεται, ήρθαν αντιµέτωπες σε συνειδητό επίπεδο µε την απόλυτη κυριαρχία της
συνεξάρτησης και την απουσία της ανεξαρτησίας, γεγονός που επέτρεπε τη διαµόρφωση του
«εµείς», αλλά δε διασφάλιζε την ατοµικότητα τους. Ειδικότερα, οι δυο γυναίκες
συνειδητοποίησαν ότι η σχέση τους δεν ήταν ποτέ λειτουργική, αλλά αντιθέτως ότι
κυριαρχούσε η διάκριση υπεροχής και η κατωτερότητα µεταξύ των συντρόφων. Επίσης
αναδείχθηκε, ότι ο σύντροφός τους αποτελούσε ένα τµήµα του εαυτού τους, που οι ίδιες είχαν
καταπιέσει και αρνούνταν. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι µητέρες
προέβαλλαν στις αφηγήσεις τους, ότι κατακλύζονταν από τα κρυµµένα αυθόρµητα
συναισθήµατά τους, τα οποία φοβόντουσαν να εµπιστευτούν και να εκφράσουν στο
σύντροφό τους, όπως συνέβαινε και µε τα άτοµα των πρωταρχικών σχέσεών τους - τους
γονείς - εξαιτίας του φόβου να φανούν αδύναµες, να απορριφθούν και της ανάγκης τους να
αυτό-προστατευτούν από τον πόνο της απόρριψης και της απογοήτευσης. Κατά τη διάρκεια
του διαζυγίου, φαίνεται µέσα από τις περιγραφές τους να συνειδητοποίησαν, ότι κατά τη
διάρκεια της συντροφικής ζωής δηµιουργούσαν ανθρώπους - συντρόφους και σχέσεις που τις
συντρόφευαν µόνο ιδεατά στη ζωή και ότι έκρυβαν βαθειά το αυθόρµητο συναίσθηµα, την
ικανοποίηση του οποίου αναζήτησαν στο σύντροφό τους ως πρόσωπο οικείο, όπως οπατέρας
τους. Εποµένως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποκαλύφθηκε ότι οι δυο γυναίκες
δηµιούργησαν σχέσεις προκειµένου να επιλύσουν τις παλιές εσωτερικευµένες συγκρούσεις,
χωρίς όµως να καταλάβουν ότι στην πραγµατικότητα ενθάρρυναν το σύντροφο προς µια
κατεύθυνση ή επέλεξαν σύντροφο που να ταιριάζει µε το αντίστοιχο εσωτερικό αντικείµενο.
Όπως οι ίδιες δηλώνουν:
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Π: [...] - θα ήθελα να έχω έναν σωστό µπαµπά, αλλά αφού δεν έχω δεν θα τα βάψω και
µαύρα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 3.10.2012). [...]35. - Αν
σου δινόταν η ευκαιρία να εκπληρώσεις την επιθυµία να έχεις τον πατέρα που
πραγµατικά επιθυµείς να έχεις, πώς θα τον περιέγραφες (σε επίπεδο συµπεριφοράς,
σκέψεων...); - (παύση)... Πιστεύω ότι δεν θα µπορούσα να αλλάξω κάτι. Ξέρω ‘γώ δεν θα
ήθελα να µας φωνάζει τόσο..., θα µου άρεεσε! Αυτό πιο πολύ. Να ήταν πιο ήρεµος.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 7.8.2012). [...] - Δηλαδή εσύ
πιστεύεις ότι το πατρικό οικογενειακό σου κλίµα σε επηρέασε; - Την επιλογή... ναι... δεν
ξέρω αν είναι τυχαίο ότι και εγώ επέλεξα τον ίδιο άνδρα..., εγώ πάντως δεν ήθελα στη ζωή
µου το πρότυπο του µπαµπά µου..., ότι όπως είναι ο µπαµπάς σου... όχι δεν το ήθελα αυτό...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 30.10.2012). -Ψυχική δύναµη να
δω, να µε βοηθήσει κάπως. [...] -Το έβλεπα ότι δεν έχω µέλλον, το έβλεπα... το ήξερα δεν
µπορούσα να το κόψω. Δεν µπορούσα να το κόψω. Δεν µπορούσα να το αποβάλλω, δεν
µπορούσα να το διώξω από τη ζωή µου. Ήξερα ότι θα µου κάνει κακό, στεναχωριόµουν, αλλά
δεν µπορούσα να το αποβάλλω από τη ζωή µου, δεν µπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν
µπορούσα να το διώξω... [...]- Εσύ στη δική σου ζωή... - Εγώ έφταιγα, εγώ... εγώ που δεν
είχα το µυαλό να κρίνω... [...] - Ήµουν πολύ ροµαντική, γιατί πίστευα ότι θα αλλάξουν τα
πράγµατα... χα... αυτό. Μια ζωή είχα αυτή τη σκέψη, θα αλλάξουν τα πράγµατα, θα
αλλάξουν... θα αλλάξουν... αυτό ήλπιζα, αυτό ήθελα και το πάλευα. … (συνέντευξη για τις
µαντινάδες, 28.1.2013).
Ελ: [...] - Εσύ το εξέφραζες το παράπονο σου; - Όχι γιατί και εγώ έτσι είχα µεγαλώσει!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 12.6.2012). [...] - Και των δυο οι
άνδρες µας (ο δικός της και της µητέρας της) ήταν νευρικοί! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 7.8.2012).

Απότις αφηγήσεις των δυο γυναικών παρατηρείται, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της
φάσης είχαν αναπτύξει ισχυρό αίσθηµα διανοητικής και συναισθηµατικής δέσµευσης
απέναντι στους πρώην συζύγους τους, η οποία µοιάζει να είχε λάβει τη µορφή υποχρέωσης.
Και στις δύο περιπτώσεις η δέσµευσηµοιάζει να ήταν τόσο ισχυρή που δεν µπορούσε να
αποσυντεθεί, παρά τις αντιξοότητες που οι ίδιες βίωναν και η οποία ικανοποιούταν µε κάθε
ψυχικό κόστος. Όπως προκύπτει, οι δύο γυναίκες είχαν κατασκευάσει ένα τόσο ισχυρό
«όραµα - σχέδιο» για το γάµο τους και κατ’ επέκταση για τη ζωή τους, που έµοιαζε αδύνατο
να απεγκλωβιστούν από αυτό, ακόµα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου,
καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό φαίνεται ότι προκαλούσε σηµαντική µαταίωση και
αστάθεια στη ζωή τους. Ειδικότερα, η άνευ όρων δέσµευση των δυο γυναικών στο θεσµό του
γάµο τις αποµάκρυνε από το στάδιο της διαφοροποίησης, καθώς στερούνταν κάθε έννοια
προσωπικού χώρου και ορίων. Παράλληλα, από τις αφηγήσεις των δύο γυναικών, µοιάζει οι
σύντροφοι να µην συναλλάσσονταν µεταξύ τους µε ένα λειτουργικό και ισότιµο τρόπο και να
µην αποδεχόταν ο ένας τις διαφορές του άλλου, εκφράζοντάς τες και στο πλαίσιο των
σχέσεων τους κατά τη διάρκεια του χωρισµού (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000). Εποµένως, και
κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τους οι δύο γυναίκες δεν τροποποίησαν το αξιακό τους
σύστηµα, αλλά παραδόθηκαν στο παρελθόν, αγνοώντας την ανάγκη για ανάπτυξη
διαφοροποίησης, όπως αυτό αναδεικνύεται από τον αφηγηµατικό τους λόγο και τον ποιητικό
λόγο της Πετρούλας (2013):
Π:[...]- Τι πράγµατα εσύ φοβόσουν που... - Ε πιο πολύ το βράδυ φοβόµουν, µην πάθει
τίποτα ο Ο., µην αυτό..., χίλια δυο φοβόµουν, πάρα πολλά! Φοβόµουν που φοβόµουν, ήµουν
φοβητσιάρα έτσι και αλλιώς..., το σπίτι που ήταν χαµηλά, να µην µπει κανείς, µην
αρρωστήσει ο Ο., όλα αυτά. Πάντα φοβόµουν, πόσο µάλλον όταν έφυγε. - Μετά άρχισε να
διογκώνεται; - Ωωω ναι, µετά σου λέω γιατί ήµουν µόνη µου. Μόνη µου, µόνη µου τι να
κάνω! -Αυτή τώρα η ανασφάλεια εξακολουθεί να υπάρχει µέσα σου ή όχι; - Ναι πάντα,
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πάντα είχα ανασφάλειες και πάντα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 45, συνάντηση
45η, 22.12.2012).
Δώσε µου µία αφορµή να φύγω από κοντά σου,
λυπάµαι γιατί µε αγαπάς µέσ’ από την καρδιά σου..
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...] - Δεν ήθελα να συνεχίσω και να έλεγα να... να µην διαλύσω µια οικογένεια... [...] Δηλαδή αν ακολουθούσες, θα ακολουθούσες ένα πρέπει; - Ναι ένα πρέπει, αλλά τελικά δεν
το ήθελα αυτό το πρέπει, γι’ αυτό και τελικά το τρέναρα όσο µπορούσα, γι’ αυτό το έφτασα
και σε αυτό το σηµείο. Χα, χαα! Ίσως γι’ αυτό δεν το έκανα κιόλας. [...] - Δεν ξέρω, ένιωθα
ότι ήθελα..., ένιωθα τόσο πληγωµένη (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση
18η, 9.10.2012).

Σε ψυχικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, κυριαρχούσε η µεταβίβαση των
χαρακτηριστικών της σχέσης τους µε τους γονείς τους, οι σχέσεις των γονέων τους και οι
µεµαθηµένοι οικογενειακοί ρόλοι (Lidz, 1992), τα οποία έκαναν ισχυρότερη και πιο άκαµπτη
αυτή τη συναισθηµατική δέσµευση. Εποµένως, η σχέση προ και κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου είχε µετατραπεί σε καθήκον - πεπρωµένο και δεν αποτελούσε ελεύθερη επιλογή. Η
εσωτερίκευση όλων αυτών των ρόλων και των θεωρήσεων περί καθήκοντος και «µοιραίου
πεπρωµένου», φαίνεται ότι οδήγησε τις δύο γυναίκες να βιώσουν ως τραυµατική, δύσκολη
και αναγκαστική διαδικασία την περίοδο του διαζυγίου, καθώς οι συνέπειες αυτής της
απόφασης αποτελούσε σηµαντική παρέκκλιση από την ισχυρή δέσµευση. Ωστόσο, αυτή η
θεώρηση τους στερούσε τη δυνατότητα µιας ενεργητικής και υπεύθυνης στάσης, να λάβουν
µια συνειδητή επιλογή και να µάθουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους,
αφού αφήνονταν στη διαδικασία του διαζυγίου ως κάτι αναγκαίο ή / και αναπόφευκτο, µε
αποτέλεσµα να βιώνουν τον εαυτό τους ακόµα πιο αδύναµο, όπως προβάλλεται παρακάτω:
Π: [...] -Τι θα την προέτρεπες να κάνει (την µητέρα της); - Αν µπορούσε θα της έλεγα να
φύγει... [...]25. - Ποιο συνήθως το περιεχόµενο των διαλόγων σας; Τι συνήθως λέτε; Εκείνη για τον µπαµπά µου τα παράπονα της..., εγώ τα ίδια, κάνε υποµονή..., εγώ πάντα της
λέω για τα παιδιά που νευριάζω, µου λέει κάνε υποµονή και αυτή η λέξη, υποµονή, µε
νευριάζει... Τώρα πια δεν υπάρχει άλλη υποµονή έχει τελειώσει... - Το ότι σου λέει για τον
µπαµπά σου σε καταπιέζει, σε πνίγει ή σου αρέσει να την ακούς; - Ε δεν µου αρέσει..., να
σου πω την αλήθεια... έχω βαρεθεί τα ίδια, αλλά ακούω γιατί βγάζει και αυτή τα δικά της...
µου λέει συγγνώµη παιδί µου... (συνέντευξη γενεογρ., συνάντηση 22η, 3.9.2012). [...] - Αυτή
η κατάσταση για σένα ήταν ένα..., πώς να το πω..., ήταν ένα γεγονός που ίσως να σε
υποκίνησε να αλλάξεις; - Ίσα ίσα που έλεγα να χωρίσω και να µείνω µόνη µου;! Ούτε καν το
σκεφτόµουν να χωρίσω. Μόνη µου; Με ένα άρρωστο παιδί; [...] - Φοβόµουν, φοβόµουν τόσο
πολύ... (συνέντευξη για τις µαντινάδες, 2013).
Το παρελθόν µου άσχηµα µ’ έχει επηρεάσει…
Που και παρόν και µέλλον µου το’ χει καταδικάσει…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Πονώ και είµαι δυστυχής, µ’ ανθρώπου δεν το λέω…
Αλλά µονάχη κάθοµαι και πληγωµένη κλαίω…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...] - Ναι µε είχαν βάλει σε αυτό, γιατί είχαµε το µαγαζί που σου είπα. Οπότε έπρεπε να
είµαστε κάπως. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...] - Να
φανταστείς δεν του έχω πάρει ούτε τα κλειδιά..., κλειδιά του σπιτιού έχει. - Εσύ γιατί δεν
πήρες τα κλειδιά του σπιτιού; - Γιατί θέλω να έχει τα κλειδιά του σπιτιού, να µπορεί να µπει
στο σπίτι να πάρει κάτι ή αν µου τύχει εµένα κάτι να µπορεί να µε βοηθήσει, από αυτή την
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άποψη. [...]-Οπότε η ανασφάλεια για µένα, για το σπίτι µου, για τα παιδιά µου, έκανα έναν
κλοιό, ένα φρούριο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

8.2.2.2. Συναισθηµατικές αντιδράσεις – «φαινόµενο της χιονοστιβάδας»
Η απόφαση για τον τερµατισµό του γάµου τους, φαίνεται να βιώθηκε από τις δύο
γυναίκες τραυµατικά και γεµάτη από αντιφατικά συναισθήµατα, όπως είναι η αµφιθυµία, το
αίσθηµα αποτυχίας, η απόσπαση και η πάλη µεταξύ της συγχώνευσης και της ανάγκης για
διαφοροποίηση. Η διαδικασία της συναισθηµατικής «θραύσης», φαίνεται να διήρκησε
µεγάλο χρονικό διάστηµα, φέρνοντας στην επιφάνεια και πάλι τη λειτουργία των πρωτογενών
σχέσεων µε τους σηµαντικούς Άλλους στο πλαίσιο της πατρικής οικογένειας. Ειδικότερα, οι
δύο µητέρες αυτο-εγκλωβίστηκαν σε µια «χιονοστιβάδα» αρνητικών σκέψεων και
συναισθηµάτων, τα οποία σχετίζονταν και συµφωνούσαν µε την κυρίαρχη επικριτική γονεϊκή
«φωνή» και δυσλειτουργική γονεϊκή σχέση, που είχαν εσωτερικευτεί από την παιδική ηλικία
και τους ασκούσαν σηµαντική πίεση. Οι κυρίαρχες συναισθηµατικές αντιδράσεις των
µητέρων θεµατοποιήθηκαν ως εξής, µέσα από τον αφηγηµατικό και µεταφορικό τους λόγο:
1. Αµφιθυµία
Το θέµα των αµφιθυµικών συναισθηµάτων φαίνεται να φανερώνει µια βαθύτερη
ανάγκη ή επιθυµία. Με άλλα λόγια, η αµφιθυµία δεν είναι απαραίτητη συνέπεια της
συναισθηµατικής απώλειας σε ένα γάµο. Ειδικότερα, οι δύο γυναίκες βίωσαν τη διαδικασία
του χωρισµού σε µια εποχή µε πολλές κρίσεις και αντιφατικά συναισθήµατα - του φόβου της
απελευθέρωσης και της ανάγκης γι’ αυτήν. Η απόφαση για το χωρισµό έλαβε χώρα σε µια
εποχή (µετά την ασθένεια του γιου της Πετρούλας και τη διάγνωση του συνδρόµου της κόρης
της Ελπίδας) στην οποία κυριαρχούσε έντονη δυσαρέσκεια και έντονος ψυχικός πόνος, τα
οποία ενίσχυαν την αµφιθυµία τους. Ωστόσο, ο γάµος των δύο γυναικών υπήρχε µόνο τυπικά
και ως εκ τούτου η απόφαση για το διαζύγιο ήταν συνάµα απελευθερωτική, επιτρέποντάς
τους να ακολουθήσουν τις δικές τους ανάγκες, όπως µε σθένος δηλώνουν:
Π:[...]-Φοβόσουν;- Πάρα πολύ, πάρα πολύ... [...] 8. - Τι συναισθήµατα αισθανόσουν εκείνη
την περίοδο; - Τα πάντα... [...] - Ναι, ότι δεν µπορώ τη βία και ότι δεν µπορώ να είµαι µε
έναν άνθρωπο που δεν µου φέρεται καλά... ούτε και σε εµένα ούτε και σε αυτά..., το
έβλεπαν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012).
Ελ:[...]-Την περίοδο της αποµάκρυνσης πώς τη βίωσες; - Εεε πολλές φορές καθόµουν το
βράδυ και ξάνοιγα το παράθυρο του µπάνιου για να δω αν έρχεται κανείς. Όχι αν έρθει ο Α.
ας πούµε και αν έρθει κάποιος άγνωστος. Στην αρχή είχα κάποιους φόβους εεε, ότι θα ‘ρθει
κάποιος στο σπίτι, ότι θα είµαι εγώ µόνη µου µε τα παιδιά... [...] - Εσύ στο εαυτό σου είδες
αλλαγές στο χωρισµό και µετά τη νοµική λήξη του γάµου; - Μετά έγινα πιο δυνατή, γιατί
βασικά... είχα και τότε ευθύνες, αλλά τώρα µε το να είναι ο Α. πιο µακριά έχω να φροντίσω
πιο πολλά πράγµατα. [...] - Εεε πιο... πιο υπεεεύθυνη ίσως µε τον εαυτό µου, µε τα παιδιά µου,
µε τους γύρω µου... Κατά την γνώµη µου τουλάχιστον. Την ελευθερία πιο πολύ!! Ναι!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 14.8.2012). [...] - Από τη µια µου
έκανε καλό το διαζύγιο, γιατί µε απελευθέρωσε από τη µια πλευρά από τις υποχρεώσεις ενός
γάµου... Οι µονές υποχρεώσεις που έχω τώρα είναι στον εαυτό µου και στα παιδιά µου, δεν
έχω σε κανέναν άλλον υποχρέωση. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η,
2.10.2012).

Ωστόσο η ελευθερία τους περιοριζόταν από οικονοµικούς περιορισµούς, από
περιορισµούς που επέβαλε η πατρική τους οικογένεια, µέσω της µη αποδοχής των
αποφάσεών τους και από το αίσθηµα αδυναµίας, που είχε δηµιουργηθεί στο πλαίσιο
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πρωτογενών και άλλων σχέσεων. Όλα αυτά αποκαλύπτουν την προσωπική πάλη για τη στάση
που έπρεπε να έχουν απέναντι στον πρώην σύντροφο, στα παιδιά, στις διαδικασίες και στα
γεγονότα τα οποία βίωναν. Από τη µια πλευρά το γεγονός ότι το διαζύγιο, που στην
περίπτωση της Πετρούλας ήταν µε δική της πρωτοβουλία, δηµιούργησε µία αίσθηση ελέγχου,
µία απελπισµένη προσπάθεια να συνεχίσει τη ζωή της και από την άλλη, παράλληλα, η
αίσθηση ενοχής απέναντι στα παιδιά της, που ενισχύθηκε από αυτή τη θέση. Στην περίπτωση
της Ελπίδας προβάλλεται ένα αίσθηµα θυµατοποίησης σε ό,τι αφορά τη διαδικασία
αποµάκρυνσής της:
Π: [...] - Εσύ λέει έφταιγες..., εσύ έφταιγες... - Πώς έφταιγες εσύ; - Δεν ξέρω..., ότι κάτι θα
έκανα και εγώ..., δεν µπορεί να µην έφταιγες και εσύ..., το έλεγε µια δόση σε ένα θείο µου,
που και αυτουνού η κόρη είχε χωρίσει και του έλεγε ότι θα γίνει µια πουτάνα... Φοβόταν
ότι..., βρε έλεγε ότι θα κάνει κάνα µούλικο εδώ πέρα θα κάνει µούλικο... και θα έχουµε εδώ
τρία κοπέλια να σκεφτόµαστε... πω πω...., έλεος, δηλαδή έλεος... (συνέντευξη γενεογρ.
πατέρα 24, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] 6. - Εσύ οπόταν χωρίσατε προσπάθησες να
πάρεις κάποια µέτρα για να ελαχιστοποιήσεις τις επιπτώσεις του χωρισµού σας; - Ναι
πάρα πολύ..., ήµουν ναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά..., παίζαµε µαζί, ναι... ναι, ναι... Παραπάνω από ότι προ χωρισµού; - Ναι, ναι... -Αυτό γιατί το έκανες; Γιατί
προσπαθούσες να έχεις περισσότερο χρόνο µε τα παιδιά; - Γιατί εντάξει δεν Είναι και
λίγο... δεν ήταν ιδιαίτερα σοκαρισµένα, αλλά δεν έπαυε µέσα τους να πονούσαν, γι’ αυτό το
έκανα... παιδιά που είναι ο Ο.;!!...[...] - ... Αλλά καταλάβαιναν, δεν µου έριξαν ευθύνες
καθόλου..., καταλάβαιναν τον λόγο, αλλά δεν έπαυε να ξέρουν ότι θα µείνουν µόνα τους... γι’
αυτό και εγώ έπαιζα µαζί τους;(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η,
8.10.2012).
Ελ:[...] - Ήταν πιο αυστηροί µαζί σου (οι γονείς της); - Με ελέγχανε πιο πολύ όταν ήµουν
µικρή. Με ελέγχανε... ποιες παρέες θα κάνω, να µην βγω από το σπίτι. -Εσένα σου έλλειπε η
ελευθερία; Σου λείπει η ελευθερία; Το να νιώθεις ότι δεν θα προσφέρεις σε κανέναν,
παρά µόνο στον εαυτό σου. - Αυτό δεν το έχω ζήσει ποτέ. [...] - Και ξυπνούσα, βασικά ειδικά
µετά που έφυγε... και έµεινα µοναχή µε ένα παιδί ενός χρόνου και µε ένα παιδί εφτά... [...] Αυτό, πολλές αισθάνοµαι ότι το σπίτι µου είναι ο πύργος µου, ότι πρέπει να βγω, αλλά θέλω
να ξαναγυρίσω στην ασφάλειά του. - Θα ήθελες να απελευθερωθείς από αυτόν τον πύργο ή
σου αρέσει να επιστρέφεις; - (σιωπή)... Αν δεν νιώθεις ασφαλής κάπου δεν πιστεύω ότι
µπορείς να λειτουργήσεις. Αν δεν έχεις το µέρος που θα νιώσεις ασφάλεια, όπου και να είναι
αυτό. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Εξαιτίας των συναισθηµάτων αµφιθυµίας λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου πολλές φορές έγιναν προσπάθειες συµφιλίωσης και επανασύνδεσης. Παρά το
γεγονός, ότι και οι δύο γυναίκες εξέφραζαν πως τα παιδιά τους ήταν ο κύριος λόγος για
«συµφιλίωση» µε τους πρώην συντρόφους, η απουσία των συντρόφων (φυσική,
συναισθηµατική, οικονοµική) διόγκωνε τα αισθήµατα αδυναµίας και θυµού. Όλες αυτές οι
αντικρουόµενες αξιολογήσεις διαµόρφωσαν επιπλέον λόγους για τη συντήρηση της
ανισορροπίας των σχέσεων και των αµφιθυµικών συναισθηµάτων κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου. Ειδικότερα, την περίοδο αυτή ήρθαν στην επιφάνεια ποικίλα αχαρτογράφητα
θέµατα (σχετικά µε τα παιδιά, την επιµέλεια, τα οικονοµικά, το φόβο για δηµόσια
αποδοκιµασία, την αίσθηση αποτυχίας, την απώλεια, κ.ά.), τα οποία ενίσχυσαν τα
αµφιθυµικά συναισθήµατα, καθώς βιώνονταν απειλητικά, εφόσον καλούνταν να
αντιµετωπίσουν την αβεβαιότητα του µέλλοντος και να υιοθετήσουν νέα µοντέλα:
Π: [...] - Ναι, πριν τελειώσει... Την πρώτη φορά που είχαµε χωρίσει και µετά τα
ξαναβρήκαµε, εντελώς µόνο για την αρρώστια... [...] - Όταν είχατε επανασυνδεθεί πώς είχαν
αντιδράσει; - Να σου πω δεν την θυµάµαι αυτή την εποχή, γιατί ήµουν τόσο... τόσο χάλια µε
τον Ο., που δεν µπορούσα να ασχοληθώ... [...] - Λυπάµαι που δεν τα καταφέραµε, εγώ
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προσπάθησα, το προσπάθησα χρόνια ... δεν µπορούσα άλλο, όσο άντεξα άντεξα και χώρισα...
- Σαν πατέρα των παιδιών σου τον εντάσεις µέσα στην ευρύτερη έννοια της οικογένειας;Όχι καθόλου, γιατί ήταν και είναι απών. Όχι, όχι... - Και όταν ήσασταν µαζί...;- Ναι όχι,
όχι... οι τρεις µας ήµασταν στην ουσία... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29,
συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...]-Φοβόσουν; - Πάρα πολύ, πάρα πολύ... [...]- Α! Ναι, ναι!!
Ήµουν πολύ διαφορετική ρε συ Αλίκη..., µιλάµε κοιµόµουν όταν περίµενα να έρθει...
κοιµόµουν. Γι’ αυτόν ήταν πολύ παράξενο... και µε τα παιδιά χορεύαµε και ακούγαµε
µουσική, που εγώ ποτέ δεν άκουγα µουσική... έβλεπε µεγάλες αλλαγές, πολύ µεγάλες αλλαγές
η Πετρούλα και τελείωσε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η,
8.10.2012).
Ελ: [...] -Όταν έφυγε, συνηθίζεις να είσαι µόνος σου. [...] - Όταν έφυγε πιο πολύ τον είχα
ανάγκη, γιατί είχα το µικιό, τους γιατρούς, να ψάξω γιατί δεν περπατάει, γιατί δεν µιλάει, να
βρω τους λογοθεραπευτές, να πρέπει να µετακινούµε µε λεωφορείο ή µε ταξί. Με το
λεωφορείο πήγαινα και ερχόµουν και να έχω και το καρότσι. Και να κουβαλάς το καρότσι
µαζί µε το µωρό και να ανεβαίνεις στο πάνω ΙΚΑ. Ταλαιπωρία άσχηµη! Και δεν ήταν εκεί
επειδή έλλειπε! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012). [...] Γιατί και εγώ του είχα πει του Α. πολλές φορές να χωρίσουµε... τέσσερις- πέντε φορές. -Εσύ
γιατί ήθελες να χωρίσετε; - Είτε γιατί τσακωνόµασταν, είτε γιατί δεν είχε δουλειά... είτε
γιατί µου µιλούσε άσχηµα και τσαντιζόµουνα... [...] - Ναι. Ίσως αυτό µου έλλειπε η ασφάλεια.
Γι’ αυτό όταν έφυγε ο Α. έπρεπε να φτιάξω εγώ την ασφάλεια για τον εαυτό µου.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Εκτός από τους πρακτικούς αγχογόνους παράγοντες υπήρχαν, όπως προκύπτει από τις
αφηγήσεις τους, ψυχολογικά ζητήµατα που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν, όπως ήταν ο
θυµός, η προδοσία και η µοναξιά (Kitson, 1992· Riessman, 1990), τα οποία συνυπήρχαν µε το
αίσθηµα ανακούφισης. Και στις δύο περιπτώσεις η αµφιθυµία φαίνεται να βιωνόταν ως ένα
πιεστικό πρόβληµα, που δεν µπορούσε να λυθεί και σαν µια οδυνηρή αίσθηση του
εσωτερικού διχασµού. Ωστόσο, στην περίπτωση της Πετρούλας τα αµφιθυµικά
συναισθήµατα την ωθούσαν σε παρορµητικές αντιδράσεις και αποφάσεις, ενώ στην
περίπτωση της Ελπίδας αυτά επιβράδυναν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της,
επιτυγχάνοντας πιο λειτουργικές αποφάσεις, όπως προβάλλεται µέσα από τον αφηγηµατικό
λόγο των δύο γυναικών:
Π: [...]4. -Εσύ όταν ανακοίνωσες στα παιδιά το χωρισµό πώς τους το είπες; Τι τρόπο
επέλεξες; - Τους είπα ότι θα χωρίσουµε, δεν µπορούµε να είµαστε πλέον µαζί, δεν
ταιριάζουµε, µου συµπεριφέρεται άσχηµα. Τους είπα πάντα θα είναι µπαµπάς σας, πάντα θα
σας αγαπάει, αυτό το έλεγα συχνά, αλλά δεν γινόταν να περνάµε αυτό που περνάγαµε µέσα
στο σπίτι, θέλω ηρεµία, δεν θέλω βία... τους το έλεγα, µακάρι να ήταν σωστός, δεν θα τον
χώριζα αν ήταν σωστός και θα χωρίσουµε... [...]9. - Εσείς αφού χωρίσατε, επέλεξες µε τα
παιδιά να συναποφασίσατε ή ακολούθησες το µοτίβο το κλασσικό; - Δεν µπορούσαµε να
συναποφασίζουµε γιατί ήταν πολύ µικρά, αλλά ήµουν πολύ πιο ήρεµη, παίζαµε, µιλούσαµε...
ναι...- Και όταν ήταν να δούνε τον πατέρα τους... - Δεν τα έπαιρνε..., αλλά όταν ερχόταν
εδώ του έλεγα να µην ανεβαίνει... - Προσπαθούσε να ρίξει γέφυρες ή... - Όχι όχι για να µε
ελέγξει... -Τι ήθελε να ελέγξει; - Να είναι µέσα στο σπίτι, να δηλώσει... - Να κάνει την
παρουσία του αισθητή... - Ναι, ναι... ήµουν µε την σχέση µου και θυµάµαι µε πήραν
τηλέφωνο ότι το παιδί είναι στο νοσοκοµείο και µε πηγαίνει και βλέπω τον Τ. απέναντι να
παίζει τάβλι... Φαντάσου.... φαντάσου, ευτυχώς δεν τον είδε ο Ο. [...] - Μπόρεσα και δεν
πόνεσα, µου πέρασε µε ένα µαγικό τρόπο ρε παιδί µου... λες και µου έκανε µαγικά αυτός και
µου τα έλυσε που είχα τόσα χρόνια... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση
31η, 8.10.2012).
Ελ: [...] -Αυτό πώς εσύ το αντιµετώπιζες; Πώς αντιµετώπιζες δηλαδή την κάθε αλλαγή
στην ζωή σου; - Ανάλογα την κάθε κατάσταση προσπαθώ να τα βγάλω πέρα. Εεε µε την
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έννοια ότι και αν µου τύχει µπροστά µου θα τα καταφέρω και θα προσπαθήσω να κάνω το
καλύτερο. [...] - Πρέπει σε µια κατάσταση να ανταπεξέλθεις, γιατί αλλιώς θα σε πάρει το
χάος! - Δηλαδή οι καταστάσεις σου έδωσαν δύναµη και θέληση; [...] - Ναι, υπάρχουν
στιγµές που δεν αντέχω άλλο, αλλά τότε εεε τότε θα κάτσω λίγο στον καναπέ να κάνω ένα
τσιγάρο, να δω τηλεόραση, ίσα ίσα να πάρω µια ανάσα. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 14.8.2012). [...] - Εε δεν ασχολείται µε τα παιδιά ενώ έχει
χρόνο, τώρα... αυτόν τον χαλάρωνε εκείνη τη στιγµή, εµένα όµως µε νευρίαζε. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).

2. Αίσθηµα αποτυχίας
Οδεύοντας οι δύο συµµετέχουσες στη νέα πραγµατικότητα, περιέγραψαν ότι η
περίοδος του διαζυγίου αφορούσε µια επίπονη διαδικασία, εφόσον, παρά το αίσθηµα
απελευθέρωσης, επικρατούσε αίσθηµα αποτυχίας για τις επιλογές του παρελθόντος σε σχέση
µε τους συντρόφους τους, τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και τη ζωή
τους. Το αίσθηµα αποτυχίας φαίνεται να αποτελούσε κεντρικό στοιχείο στο οποίο έδιναν
έµφαση οι δύο αφηγήτριες και αναδεικνύει τον τρόπο που αντιµετώπιζαν πριν και κατά τη
διάρκεια του διαζυγίου τη ζωή τους (όπως αναφέρεται Parry, 1991· Rosenwald & Ochberg,
1992·White & Epston, 1990). Πιο συγκεκριµένα,εστίαζαν και ερµήνευαν τις συνθήκες και τις
διαδικασίες µε τρόπο που επιβεβαίωναν την εικόνα αποτυχίας που είχαν εσωτερικεύσει.Αυτές
οι ερµηνείες φαίνεται να αποτελούσαν εσωτερικές «φωνές» που εκπροσωπούσαν τις «φωνές»
των ενηλίκων στην παιδική τους ηλικία, οι οποίες ήταν συµβατές µε τον οικογενειακό
«µύθο» και το οικογενειακό «σενάριο» (Byng-Hall, 1998)και οι οποίες έφερναν στην
επιφάνεια το αίσθηµα αδυναµίας που βίωναν, καθώς αδυνατούσαν να εντοπίσουν και να
αναδείξουν τη δική τους «φωνή» και οπτική µέσα στο πλαίσιο των περιγραφών για τη ζωή
τους(Parry, 1991):
Π: [...] - Ναι πάντα, πάντα αισθανόµουν αδύναµη, πάντα είχα τα προβλήµατά µου... [...]- Εσύ
πως νιώθεις ότι οι άλλοι σε αντιµετωπίζουν ως µια Πετρούλα δυνατή ή ως µια Πετρούλα
αδύναµη; - Όχι, σαν µια Πετρούλα ηλίθια, µια χαζή που έκανε βλακεία µµµ ναι... 2. - Εσύ
µετανιώνεις για κάτι στην ζωή σου; - Ναι µετανιώνω που δεν είχα τη δύναµη να φύγω από
την αρχή. Από την αρχή... - Σε ακολουθεί αυτό; - Ναι πάντα, πάντα... και να µην θέλω µε
ακολουθεί πάντα... και να µην θέλω το βιώνω, τρελαίνοµαι όσο σκέφτοµαι ότι έχασα τα
καλύτερα µου χρόνια… τρελαίνοµαι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση
34η, 30.10.2012).
Ελ: [...] - Τύψεις από την άποψη ότι δεν προσπάθησα πολύ, ίσως έπρεπε να το αφήσω και να
δεχθώ να πάω µαζί του, γιατί τώρα θα ήµασταν µαζί, αν ήµασταν βέβαια µαζί, γιατί δεν το
ξέρουµε µπορεί να είχαµε χωρίσει και νωρίτερα. Αν µέναµε µαζί..., ίσως δεν προσπάθησα
παραπάνω από ότι θα έπρεπε. [...] - Είχα ζητήσει πολλές φορές αλλά έδινα ευκαιρία... Γιατί;-Για να µην χαλάσει και καλά η οικογένεια των παιδιών... ότι οικογένεια έχει ο
καθένας. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

Όλα αυτά τα συναισθήµατα ενίσχυαν δυσλειτουργικές συµπεριφορές και σε θέµατα
σχετικά µε τα παιδιά και το ρόλο τους εντός του οικογενειακού συστήµατος. Πιο
συγκεκριµένα, φαίνεται ότι στην περίπτωση της Πετρούλας η αίσθηση αποτυχίας τόσων
χρόνων την ώθησε να χρησιµοποιήσει και ένα αντίστοιχο αυτοκαταστροφικό και
καταστροφικό µέσο - «όπλο»: τη συµµετοχή των παιδιών της στις συντροφικές διαµάχες,
µέσω της οποίας θα επιβεβαιωνόταν για ακόµη µια φορά η αυτοεικόνα της. Η µη
συνειδητοποίηση της σηµασίας και των βαθύτερων κινήτρων αυτών των ενεργειών της,
οδήγησε σε µια βαθύτερη διαταραχή του οικογενειακού συστήµατος και των σχέσεων µεταξύ
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των µελών σε µεταγενέστερο χρόνο. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της Ελπίδας το
µέσο είχε διαφορετική µορφή, αλλά παρόµοια λειτουργία. Το µέσο της συγχώνευσης των
µελών επέβαλε ανέκφραστα και «απαγορευµένα» συναισθήµατα και ψυχικές συγκρούσεις
και η πραγµατικότητα άλλοτε διέψευδε και άλλοτε ερχόταν σε σύγκρουση µε την
επιβεβληµένη ιδεατή σχέση µεταξύ των µελών. Αυτά εµπόδιζαν µε τη σειρά τους την
ελεύθερη έκφραση των µελών, δηµιουργώντας συµπτώµατα στα µέλη του συστήµατος.
Ωστόσο, ανεξάρτητα το µέσο που χρησιµοποίησε η κάθε µητέρα, από το σύνολο των
αφηγήσεών τους αναδεικνύεται ότι η περίοδος του διαζυγίου αποτέλεσε µόνο µια από τις
πολλές περιόδους και διαδικασίες που βίωσαν το αίσθηµα της αποτυχίας, το οποίο
επιχειρούσαν να αντιµετωπίσουν µε τους παραπάνω άκαµπτους τρόπους, οι οποίοι τους
παρείχαν µια αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας µέσω του καταναγκασµού της επανάληψης. Οι
ίδιες οι µητέρες αναφέρουν ότι είχαν βιώσει πολλές εµπειρίες αποτυχίας, ενώ οι επιτυχίες
τους ήταν αρκετά περιορισµένες, οπτική πάνω στην οποία οικοδόµησαν ολόκληρη την
αυτοεικόνα τους και τον τρόπο δράσης τους και κατά τη διάρκεια του χωρισµού, όπως
αναδεικνύεται από την παρακάτω µαντινάδα της Πετρούλας που έγραψε το 2013 και τις
αφηγήσεις τους:
Τα βάζω µε τη µοίρα µου όσο και αν µου λέει
«δε φταίω εγώ για ότι ζεις, η κεφαλή σου φταίει…»
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Π: [...] - Είδα τα παιδιά ανάστατα στη σκάλα να φωνάζουν και είδα σε σακούλες τα ρούχα
του και να φωνάζουν..., λέω τι συµβαίνει πάλι..., µας χτύπησε, µας πέταγε παντόφλες επειδή
εµείς θέλαµε να παίξουµε και εκείνος ήθελε να δει τηλεόραση..., να φύγεις να φύγεις να
φύγεις από εδώ... και του βγάλανε τα ίδια τα παιδιά τα ρούχα στην είσοδο..., πήραν τις
σακούλες από το µπαλκόνι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η,
3.11.2012).
Ελ: [...]- Τα παιδιά πώς ένιωσες ότι το εισέπραξαν αυτό; - Ο γιός µου είχε κάποια
προβλήµατα (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012). [...] (σιωπή)... Αν ήθελα να κάνω κακό δεν έκανα ποτέ σε αυτόν, έκανα στον εαυτό µου. Σε αυτόν
ποτέ. Ούτε στα παιδιά, ούτε στον ίδιο τον Α. Πιο πολύ µε τον εαυτό µου τα είχα βάλει.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012).

Οι επαναλαµβανόµενες σκέψεις προσωπικής αποτυχίας ξανά και ξανά, έπληξαν
εκείνη την περίοδο ακόµα περισσότερο την ήδη αρνητική αυτοεικόνα που είχαν οικοδοµήσει.
Με άλλα λόγια, οι µητέρες αυτο-εγκλωβίστηκαν σε µια «χιονοστιβάδα» αρνητικών σκέψεων
και συναισθηµάτων. Αυτός ο επαναλαµβανόµενος κύκλος αρνητικών σκέψεων ενισχύθηκε
την περίοδο του διαζυγίου από κάθε µικρό ή µεγάλο στοιχείο το οποίο κρινόταν ως
λανθασµένο. Οι µητέρες, εποµένως, κατέληξαν σε έναν αδιέξοδο επικριτικό εσωτερικό
µονόλογο, ο οποίος ήταν απόρροια µίας κυρίαρχης, επικριτικής και απαιτητικής «φωνής», η
οποία συντηρούσε την κατασκευασµένη αρνητική εικόνα του εαυτού (βλ. όπως αναφέρεται
Ανδρουτσοπούλου, 2002) και την καθήλωση σε παρελθοντικά µηνύµατα, γεγονότα, βιώµατα
και διαδικασίες.
3. Απόσπαση
Ένα κυρίαρχο θέµα, που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, ήταν αυτό της
απόσπασης, δηλαδή της βίωσης της αίσθησης ενός διαφορετικού εαυτού από αυτόν που είχαν
οικοδοµήσει έως τότε. Αυτά που κάποτε πίστευαν ότι αποτελούσαν συγκεκριµένο σκοπό στη
ζωής τους και έδιναν νόηµα, δεν υπήρχαν πλέον. Οι µητέρες αισθάνθηκαν µια µεγάλη
αίσθηση της «απόσπασης» από την παρελθούσα βιωµένη πραγµατικότητα, η οποία µοιάζει να
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λειτούργησε ως µηχανισµός άµυνας, καθώς ο οργανισµός των γυναικών προσπαθούσε να
προστατεύσει τον εαυτό από το έντονο άγχος. Τα συναισθήµατα απόσπασης µπορεί να
σχετίζονταν µε το γεγονός, ότι οι µητέρες κατά καιρούς αισθάνονταν ανικανότητα να
καθορίσουν άλλους τρόπους σκέψης σχετικά µε τη σχέση και τον εαυτό τους ή να επιλέξουν
άλλους τρόπους για την αντιµετώπιση των συναισθηµάτων απελπισίας και αποσύνδεσης κατά
τη διάρκεια περιόδων έντονου άγχους (Simeon & Jeffrey, 2006) ή συναισθηµατικής πίεσης.
Οι δύο γυναίκες προβάλλεται ότι ήταν συγκλονισµένες από τη ζωή τους και αισθάνονταν σαν
να περπατούσαν σε «κινούµενη άµµο». Η παροδική «απόσπαση» από τον εαυτό τους, τα
συναισθήµατα τους, τις σκέψεις τους και την πραγµατικότητα φαίνεται να προκλήθηκε τόσο
από τα τραυµατικά γεγονότα που βίωναν, όσο και από τα γεγονότα του παρελθόντος, τα
οποία είχαν βιωθεί και ερµηνεύονταν ως τραυµατικά:
Π: [...] - Καθόµουν και έκλαιγα... [...] - Δεν µπορούσα, είχα το, πόνο µου µε το παιδί να είχα
και τον άλλον από πάνω; Δεν µπορούσα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31,
συνάντηση 31η, 8.10.2012). [...] - Φοβόµουν, φοβόµουν τόσο πολύ... [...] - Μµµ... τώρα, τώρα
είναι αυτό, αυτό που είχε πάθει ο γιος µου, που ένιωθα εντελώς ανήµπορη να τον βοηθήσω...
[...] - Πιο πολύ για να νιώθω ασφάλεια εγώ, να µην νιώθω µόνη..., αλλά και µε τα παιδιά και
µε όλα αυτά δεν ήµουν καλά, αλλά δεν είχα και όρεξη. Είχα τόσο άγχος... (συνέντευξη για τις
µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] - Δεν συγκρουστήκαµε απλά, είχα µείνει στήλη άλατος... - Είχες παγώσει. - Ναι είχα
παγώσει, ακριβώς! Δεν µπορούσα να αντιδράσω. Τη δεδοµένη στιγµή δεν µπορούσα να
αντιδράσω και τη δεδοµένη στιγµή κουβεντιάζαµε τόσο ήρεµα λες και λέγαµε πώς περάσαµε
την ηµέρα. Είχα παγώσει τόσο πολύ που δεν µπορούσα ούτε να κουνηθώ. Ήταν τόσο ξαφνικό
όταν µου το είπε, που δεν µπορούσα να αντιδράσω... [...] - Δεν µπορούσα να αντιδράσω. Τη
δεδοµένη στιγµή δεν µπορούσα να αντιδράσω και τη δεδοµένη στιγµή κουβεντιάζαµε τόσο
ήρεµα, λες και λέγαµε πώς περάσαµε την ηµέρα. Είχα παγώσει τόσο πολύ που δεν µπορούσα
ούτε να κουνηθώ. Ήταν τόσο ξαφνικό όταν µου το είπε που δεν µπορούσα να αντιδράσω...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

4. Πάλη µεταξύ συγχώνευσης και διαφοροποίησης
Επιπλέον, µέσα από τον αφηγηµατικό λόγο των µητέρων παρατηρείται, ότι αµέσως
µετά το χωρισµό τους παρουσιάζεται το φαινόµενο της «πάλης» µεταξύ της συγχώνευσης και
της ανάγκης για διαφοροποίηση. Οι δύο µητέρες βίωναν και κατά τη διάρκεια του διαζυγίου
µία εποχή άγχους, αµφιβολίας και βαθιάς θλίψης για ό,τι είχε χαθεί. Τα συναισθήµατα αυτά
τα αξιολογούσαν ως κάτι επώδυνο και δυσλειτουργικό και διακατέχονταν παράλληλα από µια
διάχυτη αίσθηση ευπάθειας. Στο πλαίσιο αυτής της «πάλης» οι δύο γυναίκες µοιάζει να
βίωναν ένα αίσθηµα απώλειας της ταυτότητας, σαν να βρίσκονταν σε ένα «κενό», καθώς
είχαν πάψει πλέον να συνδέονται µε τον πρώην σύντροφό τους µε τον καθιερωµένο τρόπο και
δεν ένιωθαν άνετα µε την ανεξαρτησία την οποία καλούνταν να κατακτήσουν. Και οι δύο
συµµετέχουσες εκδήλωναν µια τάση για δηµιουργία στενών σχέσεων µε άτοµα εκτός του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ώστε να αποφευχθεί τόσο ο πόνος του πένθους από το
τέλος της συζυγικής σχέσης, όσο και το άγχος της µοναξιάς (όπως αναφέρεται Fisher, 1974:
116-118). Η Πετρούλα γράφει το 2009 και οι δύο γυναίκες αφηγούνται ότι:
Π:[...] -Πάντα φοβόµουν, πόσο µάλλον όταν έφυγε. - Μετά άρχισε να διογκώνεται; -Ωωω
ναι µετά σου λέω γιατί ήµουν µόνη µου. Μόνη µου, µόνη µου τι να κάνω! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 45, συνάντηση 45η, 22.12.2012).
Τα µάτια µου δεν πρόκειται να ξαναδείς θλιµµένα
όσο καιρό θα βρίσκοµαι αγάπη µου µε σένα…

274

Εσύ κακό δε γίνεται µάτια µου να µου κάνεις
κι ότι πληγή ‘χω στη ζωή µονάχα εσύ τη γιάνεις…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...] -Δεν είναι εύκολο να ανοιχτείς σε έναν άνθρωπο και ειδικά άµα δεν τον γνωρίζεις!
Ακόµα και µε την φιλενάδα σου, που έχεις ζήσει κάποια χρόνια µαζί, υπάρχουν περιπτώσεις
που δεν θα πεις κάτι. - Το κατανοώ και το νιώθω... - Ναι και αυτό δεν θα µπορούσα να το
κάνω µαζί σου αν δεν σε θεωρούσα κατά κάποιο τρόπο φίλη µου! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012).

Τα δυο αυτά πρόσωπα, αµέσως µετά το χωρισµό τους δεν είχαν ακόµη αρκετή
εµπειρία του να υπάρχουν µόνα. Οι δύο µητέρες, κατά τη διάρκεια του χωρισµού τους, δεν
είχαν αναπτύξει τιςικανότητες να διαχειρίζονται το χρόνο τους µε ένα δηµιουργικό τρόπο και
να αποδέχονται την πολυπλοκότητα της µετάβασης της ζωής τους, µε αποτέλεσµα να δρουν
πολλές φορές µε µη αυτόνοµο τρόπο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του διαζυγίου παρατηρείται
ότι κυριαρχούσε σύγκρουση µεταξύ της εµµονής στην παρελθοντική συζυγική συγχώνευση
και της ανάγκης για κατάκτηση της διαφοροποίησής τους (π.χ. ανάληψη προσωπικής
ευθύνης, ανεξαρτησία, αυτονοµία, κ.ά.), η οποία αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι, ενώ
προσπαθούσαν να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους, παράλληλα πρόσαπταν σε άλλα
σηµαντικά πρόσωπα τις ευθύνες για την εξέλιξη της ζωή τους:
Π:[...] - Μπορεί κάτι να αλλάξει...; - Όχι... τι να αλλάξει!! Δυστυχώς τίποτα δεν µπορεί να
αλλάξει προς το καλύτερο όσο είναι ο Ο. εδώ... θα είναι πάντα έτσι... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 28, συνάντηση 22η, 3.9.2012). [...]-Ναι µεγάλη αβεβαιότητα..., δεν
έχω αυτό... ασφάλεια... - Για τα παιδιά; -... (παύση) Δεν έχω έναν άνθρωπο να βασιστώ, να
έχω έναν άνθρωπο εδώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η,
30.10.2012). [...] - Γι’ αυτό και έγραψα και µια άλλη «όταν πεθάνω να µην’ ρθείς επάνω να µε
κλάψεις, και πάνω στην ταφόπλακα είµαι φονιάς να γράψεις». Καταλάβαινα! Καταλάβαινα
ότι µου κάνει κακό αυτός ο άνθρωπος. Δεν µπορούσα να ξεκολλήσω από αυτόν..., το γιατί δεν
µπορώ να το καταλάβω ακόµα... [...] - Δεν ήθελα, δεν εµπιστευόµουν, δεν ένιωθα την ανάγκη,
σπάνια είχα την ανάγκη να είχα κάποιον δίπλα µου. Πιο πολύ για να νιώθω ασφάλεια εγώ, να
µην νιώθω µόνη..., αλλά και µε τα παιδιά και µε όλα αυτά δεν ήµουν καλά, αλλά δεν είχα και
όρεξη. Είχα τόσο άγχος... (συνέντευξη για µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] - Με τον Α. όσο και να τσακωνόµασταν και να είχαµε διαφορετικές απόψεις
µεγαλώσαµε µαζί. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 24.7.2012). [...] Είναι ισχυρή παρουσία ο πατέρας σου; - Ναι ακόµα και τώρα που χώρισα και πριν.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 7.8.2012). [...] - Τον πρωταρχικό.
Γι’ αυτό δεν δέχθηκα να φύγω, γιατί δεν ήθελα να φύγω από τη δική µου την οικογένεια. Είχα
µάθει έτσι. [...] - Αλλά αυτό δεν σε αφήνει να φύγεις από το δικό σου το σπίτι, σου κόβουν
στιγµές από τη δική σου τη ζωή...! (βλ. βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση
14η , 20.11. 2012).[...]- Αυτό ήταν επιλογή ή ο Ά. σε ενθάρρυνε να το κάνεις; - Δεν ήταν
επιλογή... ούτε ενθάρρυνση. Ήταν ότι δεν είχα διέξοδο. Οπότε δεν µπορούσα να κάνω
διαφορετικά. - Ήταν µονόδροµος για σένα... - Μονόδροµος! (βλ. βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 32, συνάντηση 32η, 19.2.2013).

Στο πλαίσιο όλων αυτών αναδεικνύεται, ότι οι δύο γυναίκες, που στη παιδική τους
ηλικία έγιναν µάρτυρες της απουσίας του πατέρα τους και της σιωπηλής οδύνης ή/και οργής
της µητέρας τους, εσωτερίκευσαν και τους δύο ρόλους, του «παρόντος θύµατος –της µητέρας
τους» και του «απόντα θύτη– του πατέρας τους». Ως ενήλικες οι δύο αυτές ενδοβολές
φανερώνεται να έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση των σχέσεών τους, αλλά και κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου τους. Ταυτιζόµενες µε αυτούς τους δυσάρεστους για
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τις ίδιες ρόλους, αγνοώντας τους και επαναλαµβάνοντάς τους κατά τη διάρκεια του γάµου
τους, δυσκολεύονταν να τους αποτινάξουν και κατά τη διάρκεια του χωρισµού τους.
Εποµένως, αυτές οι παθογενείς ενδοβολές και τα ασυνείδητα κίνητρα και «σενάρια»
ερµηνεύουν τη δυσκολία διαφοροποίησης των δύο γυναικών από τους πρώην συντρόφους
τους. Ο σύντροφος της κάθε γυναίκας αντιπροσώπευε ένα καταπιεσµένο µέρος του εαυτού
και ήταν πιο εύκολο για τις ίδιες να κατηγορήσουν για την οδύνη τους και τα δυσάρεστα
συναισθήµατά τους τον σύντροφο τους, παρά να ερµηνεύσουν και να αγγίξουν σε βάθος την
πραγµατική πηγή του πόνου, όπως φαίνεται στον αφηγηµατικό και µεταφορικό τους λόγο:
Π: [...] - Στην πατρική ή στη συζυγική (σε ότι αφορά τη µητέρα της); -Στη συζυγική... θα
στα πω που θα έχουµε ώρα και θα είµαστε µόνες µας..., πολλά, πολλά... (µεταφορικό έργο 4,
συνάντηση 9η, 18.6.2012). [...] - Συναισθηµατικά δεν µου δίνει και τίποτα (ο πατέρας της)...
[...] - Δεν τον τιµώ... του έχω..., δεν ξέρω... αλλά... είναι µπαµπάς µου ναι..., αλλά
δενσκέφτοµαι αυτή την φράση..., δεν ξέρω... πολλές φορές όταν ξέρω τι έχει περάσει το
προηγούµενο βράδυ (η µητέρα της) λέω θα τον αρχίσω, αλλά δεν το κάνω... [...] - Ξέρω ότι
είναι λάθος µου..., γιατί ξέρω τι έχει περάσει... Για πολύ καιρό και εµένα µε έλεγε πουτάνα...,
κάτσε καλά ο ίδιος σου ο πατέρας να σε λέει έτσι... (συνέντευξη γενεογρ. πατέρα, συνάντηση
24η, 13.9.2012).
Ελ:[...]- Και εσύ πώς αντιδράς συνήθως προς τη µαµά σου όταν το κάνει αυτό; - Η µάνα
µου έχει ένα άλλο, όταν της αντιµιλήσεις αρρωσταίνει! Δηλαδή στον ψυχολογικό πόλεµο. Σε
πιέζει ψυχολογικά. Αυτό µας το κάνει από µικρά εµάς. Αν της έφερες αντίρρηση σε κάτι
αρρώσταινε! Ότι δεν είναι καλά. [...] - Αλλά σου λέω τι στάδια είχαµε περάσει µέχρι αυτό,
γιατί σου λέω µεγαλώσαµε έτσι..., γιατί µπορεί να µην µας έδερνε, να µην µας φώναζε, αλλά
αυτός ο συναισθηµατικό εκβιασµός πάντα υπήρχε. Δεν στο λέει στα µούτρα, αλλά το βλέπεις
µετά στην πράξη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...] Εσένα τι σου έλλειψε; Σε ποιους τοµείς δεν πήρες αυτά που ήθελες; - Ας πούµε όταν
ήµουν µικρή..., µου το λέει ακόµα η µάνα µου ότι..., αυτή είχε το µαγαζί, ήµουν δύο χρονών
όταν το ανοίξανε..., πιο πολύ ήµουν µε τον αδερφό µου, να φανταστείς τον αδερφό µου
φώναξα µπαµπά. Τον αδερφό µου έλεγα µπαµπά δεν έλεγα τον πατέρα µου. Ο πατέρας µου
ήταν στην δουλειά, ο πατέρας µου ήταν στο µαγαζί... ο αδερφός µου µε είχε!... (βλ.
βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16 η , 27.9. 2012).[...] - Ξέσπασα στον Α.
ασυνείδητα και τον έδιωξα, ίσως επειδή δεν µπορούσα να διώξω τον πατέρα µου... (βλ.
βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 21, συνάντηση 21η, 17.10.2012).

8.2.2.3. Μετάβαση και συνέχεια – «κατάρρευση της απαστράπτουσας οικογένειας»
Στις κατασκευές των συµµετεχόντων για το τι σηµαίνει µόνη / διαζευγµένη µητέρα
κυριαρχούν οι όροι της µετάβασης και της συνέχειας. Στις αφηγήσεις τους τονίζεται το πώς
βιώθηκε το θέµα της µετάβασης σε µια νέα µορφή οικογένειας, αυτή της διαζευγµένης. Η
διαδικασία της µετάβασης δεν εστίασε µόνο στη δοµή της οικογένειας, από πυρηνική σε
διαζευγµένη, αλλά και σε ποιοτικές σχέσεις και ρόλους. Αυτή η µετάβαση περιελάµβανε για
τις δύο συµµετέχουσες, συνέχειες και οµοιότητες, καθώς επίσης και εντάσεις µεταξύ της
συνέχειας και της αλλαγής. Στις αφηγήσεις τους περί συνέχειας αναδεικνύεται, ότι είχαν
αναλάβει γονεϊκές ευθύνες και απαιτήσεις ποσοτικά περισσότερες κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου. Επίσης, η αλλαγή αυτή στη δοµή της οικογένειας επέφερε αλλαγές όχι µόνο σε ότι
αφορά τις απαιτήσεις και τις ευθύνες τους, αλλά και το µοίρασµα αυτών. Η µετάβαση από το
πρότυπο της πυρηνικής οικογένειας σε διαζευγµένη, φαίνεται ότι ενεργοποίησε και το
µηχανισµό του κοινωνικού στιγµατισµού, που επέβαλε στις δύο γυναίκες αρκετούς
περιορισµούς, προκαλώντας ποικίλες εσωτερικές αντιφάσεις και δυσλειτουργικά
συµπτώµατα. Όπως οι ίδιες υποστηρίζουν:
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Π: [...] - Αυτή η κατάσταση για σένα ήταν ένα..., πώς να το πω..., ήταν ένα γεγονός που
ίσως να σε υποκίνησε να αλλάξεις; - Ίσα ίσα που έλεγα να χωρίσω και να µείνω µόνη µου;!
Ούτε καν το σκεφτόµουν να χωρίσω. Μόνη µου; Με ένα άρρωστο παιδί; [...] - Φοβόµουν,
φοβόµουν τόσο πολύ... [...] - Ξέχασα να σου πω..., ότι κάθε Δευτέρα ο πατέρας τους πήγαινε
για εξετάσεις, εγώ δούλευα, χωρισµένη, τον πήγαινε ο πατέρας τους, όταν δουν µου έκανε
γυµνάσια. Πολλές φορές µου έλεγε δεν τον πάω µωρή και κάνε ότι θες. Πήγαινε τον µε το
λεωφορείο, εγώ να του λέω δεν κάνει να πάει, να µε µπλέξει µε πολλούς, µε πολλά άτοµα
µέσα σε ένα λεωφορείο, ένας κρυωµένος να είναι... δεν κάνει αυτό..., δηλαδή είχα το
ψυχολογικό, το φόβο ότι δεν θα τον πάει... πάντα µε απειλούσε µωρή δεν τον πάω, µωρή δεν
τον πάω. Με χίλια παρακάλια το πήγαινε ορισµένες φορές. Με χίλια παρακάλια τον πήγαινε.
[...] -Τέλος πάντων ναι... πολλές φορές... τι µου έκανε ο πατέρας τους, ενώ ήξερε το λόγο που
δεν πήγαινα µαζί τους, να τον παίρνω τηλέφωνο σκασµένη να µην σηκώνει το τηλέφωνο...
[...] - Ήµουν χάλια, να τρέµουν τα χέρια µου, ήµουν χάλια, να µην µπορώ να συγκεντρωθώ,
να τον παίρνω τηλέφωνο να του λέω σε παρακαλώ... πες µου! Πες µου! Να τον παρακαλάω!
Πες µου! Πες µου! Καλά είναι µωρήηη!! Και να µου το κλείνει... (µεταφορικό έργο 6. «Οι
αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»). [...] - Γιατί ο µπαµπάς µου έχει, είχε άλλα
µυαλά, ναι... για τους άλλους... είχε άλλα µυαλά και φοβόταν για µένα. Σου λέει θα χωρίσει
και µία χωρισµένη και τι θα πει ο κόσµος..., ο κόσµος αλίµονο ο κόσµος! Και πάει στη ζωή
της και τι θα κάνει και τι αυτό... και πάλι µου το έλεγε και χωρίς παιδιά... (συνέντευξη για
µαντινάδες, 2013).
Ελ:[...] - Ας πούµε στην αρχή πετούσαν κουβεντούλες, και εγώ προσπαθούσα να τους δείξω,
ότι στην κατάσταση που είµαι τώρα είµαι πιο ήρεµη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6,
συνάντηση 6η, 4.7.2012). [...] - Μια φορά που το συζητούσα µε τον φυσικοθεραπευτή της
µικρής µου λέει, γιατί ας πούµε στράβωσες, αφού είναι ελεύθερος και του λέω ναι. Ίσως δεν
το είχα συνειδητοποιήσει το τι σηµαίνει ελευθερία για έναν άνδρα. Γιατί εγώ έχω τα παιδιά
εδώ και αυτός έχει πιο πολύ ελευθερία από εµένα... [...] - Για σένα σε ότι αφορά το πριν και
το µετά του χωρισµού βλέπεις διαφορά στα συναισθήµατα σου; - Στα συναισθήµατα όχι.
Νιώθω το ίδιο. Γιατί..., πώς να στο εξηγήσω τώρα... εεε..., όπως ζούσαµε πριν..., επειδή
ζούσαµε χωριστά δεν υπήρχε αυτό που λέµε πάθος πια..., υπήρχε η έννοια ότι είναι ο πατέρας
των παιδιών µου, όπως είναι και τώρα εεε... ήταν ο άνδρας µου και τώρα δεν είναι οπότε αυτό
έχει αλλάξει κάπως. Όχι... υπάρχει η αγάπη, η φιλία και όλα αυτά που είχαµε και τα έχουµε
ακόµα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 14.8.2012).

Μια σηµαντική διάσταση των αφηγήσεών τους αφορά στο ρόλο που έχουν οι
διαζευγµένες µητέρες ως έµφυλα όντα (γυναίκες και όχι µόνο µητέρες), στο πλαίσιο µιας
ακόµα παραδοσιακής και πατριαρχικής κοινωνίας. Οι διαζευγµένες µητέρες αυτοπροσδιορίζονταν όχι µόνο ως διαζευγµένες, αλλά ως ενήλικες, οι οποίες δικαιούνταν µια
κοινωνική ζωή έξω από την ανατροφή των παιδιών. Ωστόσο, αυτό έρχόταν σε σύγκρουση µε
τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία, σύµφωνα µε τις αφηγήσεις τους, γι’
αυτό το συγκεκριµένο είδος οικογένειας. Θεωρώντας ότι η φύση της οικογένειας αποτελείται
από δύο γονείς και παιδιά, αποτίµησαν ότι η άθικτη πυρηνική οικογένειας αποτελεί µια
κανονιστική µορφή, µε αποτέλεσµα η διαζευγµένη να αξιολογείται ως άτυπη και
αποκλίνουσα, όπως και η κατάσταση της διαζευγµένης γυναίκας. Αυτή η αντίληψη φέρει
µαζί της ένα σύνολο αντιλήψεων, κοινωνικών νοηµάτων και αξιών, για το πώς υποτίθεται ότι
θα πρέπει να είναι η διαζευγµένη γυναίκα - µητέρα. Οι δύο µητέρες εξέφρασαν τα δυσάρεστα
συναισθήµατα τους, σε ότι αφορά την κοινωνία που δεν κατανοεί τις µητέρες και τις καθιστά
κύριες και κάποιες φορές αποκλειστικά υπεύθυνες για την ανατροφή και την προσαρµογή
των παιδιών τους (όπως αναφέρεται Boney, 2002). Ειδικότερα, η έννοια της µητρότητας στις
δυτικές κοινωνίες βρίσκεται σε διαρκή συνδιαλλαγή µε το περιβάλλον, αναδιαµορφώνοντας
το πλαίσιό της. Ωστόσο, ο ρόλος της µητέρας στο πλαίσιο του καταναλωτισµού συνεχίζει να
αποτελεί µια προκατασκευασµένη απαστράπτουσα εικόνα, η «τέλεια – ιερή – ανιδιοτελή»
παντρεµένη µητέρα, η οποία υπηρετεί και επιτυγχάνει να ικανοποιήσει άψογα τα συζυγικά,
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γονεϊκά, οικογενειακά, κοινωνικά, κ.ά. καθήκοντα. Στην πραγµατικότητα για το µοντέλο της
µητέρας ισχύει η άποψη που εξέφρασε η Isobel McKenzie Price αναφορικά µε το µοντέλο
της οικογένειας, σύµφωνα µε το οποίο, όπως δηλώνει, «η ανεπαίσθητη ανάµειξη και
εναλλαγή εικόνων στοχεύουν να ενσωµατώσουν έναν «επαρκή» ρεαλισµό σε µια
φαντασίωση της τελειότητας» (Holland, 2004), η οποία φέρνει στην επιφάνεια σχεδόν
αντανακλαστικά ένα σύνολο ιδεών και εννοιών σχετικά µε το τι είναι η µητρότητα, τι είναι η
οικογένεια, διαµορφώνοντας τον κυρίαρχο λόγο και αποτρέποντας, σε ψυχικό επίπεδο, την
αποδοχή εναλλακτικών µορφών, όπως αυτή της διαζευγµένης µητέρας και της διαζευγµένης
οικογένειας, όπως προβάλλεται παρακάτω:
Π:[...] -Εσύ βαθύτερα είσαι απενοχοποιηµένη για αυτή την αγάπη που αποτυπώνουν οι
µαντινάδες ή ούτε εσύ η ίδια το έχεις απενοχοποιήσει, γι’ αυτό ίσως να φοβάσαι την
κριτική των άλλων; - Εντάξει νιώθω και εγώ κάποιες ενοχές. Αλλά από την άλλη, ήταν κάτι
που δεν... δεν... και δεν είναι δικαιολογία αυτό..., κάτι που δεν... δεν γινόταν να κάνω πίσω ή
να κάνει πίσω. Ήταν κάτι πολύ πιο δυνατό από αυτές τις τελευταίες που ένιωθα. -Τότε εσένα
πού βασίζονται αυτές οι ενοχές; - ... [...] -Τότε πού βασίζεται αυτή ενοχή σου; -Την αγάπη
που έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο δεν την έχω πάρει ούτε από δικά µου πρόσωπα. Σε
τέτοια ένταση, σε τόσο... - Τότε πού στηρίζεται η δική σου πλευρά; -Στο ότι δεν ταιριάζαµε
απόλυτα ηλικιακά. Αυτό και µόνο. Αλλά ήταν κάτι που δεν µπορούσα να το αποδιώξω από
µέσα µου, από την ψυχή µου. -Το κοινωνικό πρέπει σε κάνει να νιώθεις; - Αυτό, αυτό µόνο.
Μόνο αυτό..., αλλά ταιριάζαµε τόοοσο πολύ σε όλα! [...] - Να µου φωνάζει ο γιος µου και να
τα αφήνω όλα στη δουλειά, έδινα τα πάντα πάνω στην δουλειά. Μετά να πρέπει να τους βάλω
να φάνε και εγώ δεν µπορούσα, παραµιλούσα και έλεγα για τις παλέτες. Ναι... µέχρι που
αναγκαστικά να σταµατήσω, ενώ δεν το ήθελα... (συνέντευξη για τις µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] - Η γυναίκα µέσα µου έφυγε από τον «λήθαργο», από την πολύ αραχτή, σου λέω έχω
σκοπό να φτιάξω κάποια στιγµή το µαλλί µου! Βάφω τα νύχια..., είναι µικρά στοιχεία που µε
ωθούν ώστε σιγά σιγά να ξαναγίνω γυναίκα ας πούµε. Να κάνω κάτι που πιστεύω για τον
εαυτό µου. Με ξύπνησε, ναι µε ξύπνησε, από αυτή την καθηµερινότητα, το κλείσιµο µέσα.
[...]- Εσύ αισθάνεσαι καλύτερα µε τη νέα κατάσταση; Με τη νέα µορφή οικογένειας που
έχετε φτιάξει; - Κοίτα, εµένα µου αρέσει. Ότι είµαστε πιο ήρεµοι, ότι µιλάµε πιο πολύ, ότι
είµαστε σε πιο καλή κατάσταση από πριν. Αλλά δεν µου αρέσει που οδηγήθηκε εκεί..., θα µου
άρεσε αυτό που ζούµε τώρα να το είχαµε και στα πλαίσια του γάµου. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 14.8.2012). [...] - Εσύ έχεις ένα δίκτυο από
φιλίες; - Να σου πω την αλήθεια έχουµε χαθεί. Εγώ δεν µπορούσα να βγω, λόγω των
παιδιών... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Παράλληλα, όµως, µε όλα αυτά, µέσα στις αφηγήσεις τους οι γυναίκες πρόβαλλαν µια
αντίσταση στον κυρίαρχο λόγο (κοινωνικό, οικονοµικό, θρησκευτικό, νοµικό, κ.ά.) και στην
κυρίαρχη εικόνα που επικρατεί για τις οικογένειας και τις µητέρες. Εποµένως ο κυρίαρχος
λόγος που οι γυναίκες είχαν εσωτερικεύσει, ερχόταν σε αντίθεση µε τη δική τους «φωνή», η
οποία ασκούσε πίεση για ικανοποίηση της ανάγκης για προσωπική ευχαρίστηση. Εποµένως,
στις δύο γυναίκες φαίνεται να ήταν κυρίαρχη µια εσωτερική αντίφαση, που προκύπτει από
την επιθυµία τους για προσωπική αυτοπραγµάτωση ως γυναίκα και της κυρίαρχης ιδεολογίας,
που υποστηρίζει την πλήρη δέσµευση από πλευράς χρόνου των γυναικών στο µητρικό ρόλο
αποκλείοντας ή περιορίζοντας άλλους ρόλους (επαγγελµατικούς, προσωπικούς, κοινωνικούς
κ.ά.) (Arendell, 2000). Η Πετρούλα αποτυπώνει αυτή την εσωτερική σύγκρουση στις
µαντινάδες που έγραψε το 2009, ενώ η Ελπίδα µέσα στον αφηγηµατικό της λόγο:
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Τα πρέπει ειν' τσι λογικής µ' αυτά πρέπει να ζούµε,
µα άλλη γνώµη έχει η καρδιά κι έτσι τα θέλω ακούµε.
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Δύσκολη η απόφαση τι πρέπει εγώ να κάνω
ν’ ακούσω τι λέει η λογική ή της καρδιάς το πλάνο…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...] -Ναι, κατά έναν τρόπο να γίνουµε αυτό το ρόλο που µας έχουν συνηθίσει, να γίνουµε
µητέρες. Παύουµε να είµαστε γυναίκες και γινόµαστε µητέρες, γι’ αυτό σου λέω ότι έπαψα να
φροντίζω τον εαυτό µου πολλά χρόνια! Ναι, γιατί ήµουν µητέρα πια και δεν ήµουν γυναίκα!
Και αυτό παίζει ρόλο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 14.8.2012).
[...] - Δεν έχω κάποιον άνθρωπο... δεν θέλω να αφήσω τον Ε...., δύο παιδιά µοναχά... και να
φορτώσω τέτοιες ευθύνες τον µεγάλο και να γίνει σαν µπαµπάς για την µικρή [...] 48. -Εσύ
πρέπει πιστεύεις να εργάζεται µια µητέρα; - Καλό είναι! Καλό! Για να ξεφεύγει. - Δηλαδή
τι κοµµάτι του εαυτού της καλύπτει µέσα από την εργασία; - Ε όταν δούλευα στο
ξενοδοχείο, που ήταν δύσκολη δουλειά,, µου άρεσε µε όλες τις εντάσεις, τις φασαρίες που
είχαµε, αλλά οι στιγµές που περνάς, που χεις καθηµερινά, αυτό βοηθάει στη δική σου
ανάπτυξη, στη δική σου, το να µιλήσεις µε έναν άνθρωπο... να κοινωνικοποιηθείς λίγο
παραπάνω... από το να κάτσεις σε ένα σπίτι είτε έχεις παιδί, είτε όχι..., γιατί το παιδί µπορεί να
το πας σε έναν παιδικό σταθµό..., οπότε αν εργάζεσαι διευρύνεις τους ορίζοντες σου. Θα
µιλήσεις, θα κοινωνικοποιηθείς πιο εύκολα... σε σχέση µε το να µείνεις στο σπίτι. Είτε το
έχουν ανάγκη είτε όχι... - Δηλαδή ότι βγήκαν οι γυναίκες δυναµικά στην εργασία το
βλέπεις ως µια θετική εξέλιξη; - Ε βέβαια! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17,
συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Ο Riessman (1990), διαφοροποιεί τα συναισθήµατα που βιώνουν οι γυναίκες και οι
άνδρες απέναντι στα παιδιά τους. Υποστηρίζει, ότι η ενσυναίσθηση των γυναικών για τα
παιδιά και τους συζύγους, τις οδηγεί σε µια αίσθηση υπερ-ευθύνης, ενοχής, αυτοενοχοποίησης και θλίψης. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, ότι και στις δύο γυναίκες φαίνεται να
κυριαρχούσε η αίσθηση ενοχή,ς παρότι άλλοτε οι πηγές αυτής ήταν κοινές και άλλοτε όχι. Οι
υπό µελέτη µητέρες βίωσαν έντονη θλίψη και ενοχή, όταν ξεπέρασαν την απελπισία που
βίωναν στο πλαίσιο του γάµου τους. Ειδικότερα, ένιωσαν ότι τα παιδιά τους «έχασαν» τον
πατέρα τους, αφού και στις δύο περιπτώσεις η πατρική παρουσία κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου κατέστει ακόµα πιο περιορισµένη, σε σχέση µε πριν το διαζυγίου. Παράλληλα, οι
ίδιες φαίνεται ότι δεν µπορούσαν να χειριστούν εύκολα τις δυσκολίες που προέκυψαν στη
σχέση τους µε τα παιδιά τους.
Π: [...] - Μου έλεγε εγώ θα σ’ αφήσω να σκοτωθείς, να ζοριστείς να τα µεγαλώσεις και όταν
µεγαλώσουν θα τους δίνω εγώ λεφτά και θα σε γράψουνε... - Δε διεκδίκησε το θέµα των
παιδιών; - Σιγά... [...] - να τα πάρει λίγο µαζί του το σαββατοκύριακο στο... να δείξει λίγο
ενδιαφέρον..., δεν το έκανε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η,
8.10.2012). [...] - Εσένα η αποχώρηση του από το σπίτι όταν ήσασταν οι τρεις σας τι
συναισθήµατα σας δηµιουργούσε; - Πάρα πολύ µε στεναχωρούσε. Με στεναχωρούσε πάαρα
πάαρα πολύ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2012). [...] - Δεν
ήθελα, δεν εµπιστευόµουν, δεν ένιωθα την ανάγκη, σπάνια είχα την ανάγκη να είχα κάποιον
δίπλα µου. Πιο πολύ για να νιώθω ασφάλεια εγώ, να µην νιώθω µόνη..., αλλά και µε τα παιδιά
και µε όλα αυτά δεν ήµουν καλά, αλλά δεν είχα και όρεξη. Είχα τόσο άγχος... (συνέντευξη για
τις µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] - Ας πούµε θα ήταν υπεύθυνος ο Α. να πάει το παιδί στο γιατρό, µαζί µε εµένα
βέβαια, αλλά αυτός θα µας µετέφερε. Ενώ τώρα εγώ θα πάω τα παιδιά, ενώ τώρα εγώ θα
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πάρω τηλέφωνο, εγώ θα µιλήσω µε τους γιατρούς, ο Α. έχει έρθει µόνο δύο φορές.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 14.8.2012).

Μάλιστα οι Wallerstein και Kelly (1980) επιβεβαιώνουν την παρατήρηση, ότι η σχέση
των µητέρων µε τα παιδιά διαβρώνεται κατά την περίοδο του διαζυγίου και επισηµαίνουν, ότι
οι γονείς συχνά εµφανίζουν µειωµένη γονεϊκή ικανότητα (Hetherington, Cox & Cox, 1985).
Η αίσθηση αδυναµίας να παρέχουν σταθερότητα και ασφάλεια, σε ότι αφορά τη ζωή της
οικογένειας και των παιδιών τους, προκάλεσε στις δύο γυναίκες τεράστια ψυχική πίεση, όπως
και οι ίδιες υποστηρίζουν:
Π: [...] - Λέω ου µη γέννετο, αν κάτι πάθουµε δεν θα έχουµε χρήµατα για ένα ταξί. Αυτός
ήταν ο µόνος µου φόβος µην πάθουν κάτι. Χα... εντάξει µε βοηθούσαν όσο µπορούσαν οι
δικοί, εντάξει... µου φέρναν..., αλλά ήταν ο µόνιµος µου φόβος, περισσότερο
συναισθηµατικός... για τα παιδιά, µε όλα αυτά! Πώς θα τα καταφέρω... πώς πώς... Μεγάλη
ανασφάλεια! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2012).
Ελ: [...] - Με στεναχώρησε. Αλλά δεν είχα να ξεσπάσω για να µην καταλάβουν τίποτα τα
κοπέλια. [...] - Όχι, αν έρθει ο Α. ας πούµε και αν έρθει κάποιος άγνωστος. Στην αρχή είχα
κάποιους φόβους εεε ότι θα ρθει κάποιος στο σπίτι, ότι θα είµαι εγώ µόνη µου µε τα παιδιά...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012).
Η στάση της κοινωνίας και ο κυρίαρχος λόγος, φαίνεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν
τα αισθήµατα ενοχής, ντροπής και προσωπικής αποτυχίας της γυναίκας ως µητέρα, σύζυγος και ως
κοινωνικό ον και τις καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνες για την οµαλή µετάβαση των παιδιών στη νέα
πραγµατικότητα (Boney, 2002· Riessman, 1990).

8.2.2.4. Πίστη στο Θεό –«οδός της µικρότερης αντίστασης»
Όπως αναδεικνύεται από τις αφηγήσεις των δύο γυναικών, οι ίδιες αντιµετώπισαν
πλήθος δυσκολιών και τόνισαν, ότι η ζωή τους και οι ευθύνες που καλούνταν να φέρουν εις
πέρας κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, δεν αποτελούσαν εύκολο εγχείρηµα. Ειδικότερα, όπως
ανέφεραν, καθηµερινά αντιµετώπιζαν δύσκολες στιγµές, οι οποίες έµοιαζαν να ήταν
απελπιστικά συντριπτικές. Ωστόσο, υπήρξαν και στιγµές κατά τις οποίες ήλπιζαν για ένα
καλύτερο αύριο. Μέσα από την έννοια της ελπίδας, ήρθε στην επιφάνεια η πίστη τους στο
Θεό. Ωστόσο, αυτή η πίστη κάποιες φορές κινητοποιούσε αισθήµατα ενοχής, καθώς µέσα στο
«λόγο του Θεού» προβαλλόταν ο κυρίαρχος λόγος γι’ αυτό που ορίζεται ως «κανονικό και µη
κανονικό». Εποµένως, η πίστη τους στο Θεό κινητοποιούσε άλλες φορές δυσλειτουργικά
συναισθήµατα και άλλες ενθάρρυνε τις µητέρες στο να προσδιορίσουν και να στηριχτούν σε
κάποια σταθερά σηµεία αναφοράς. Γενικότερα η πίστη στο Θεό αποτελεί µια µορφή προσυλλογιστικής σκέψης, η οποία είναι µη λογική, µη αποδείξιµη, προκαλεί πολύ έντονα
συναισθήµατα και συµπεριφορές, γίνεται µέρος του χαρακτήρα και είναι πολύ δύσκαµπτη
στο να δεχθεί αλλαγές. Μπορεί να συνυπάρχει µε τη λογική και την αφηρηµένη σκέψη,
άλλοτε σε αρµονία και άλλοτε σε σύγκρουση:
Π: [...] 1.6.9. - Έχουν αλλάξει στην πορεία της ζωής σου οι θρησκευτικές σου
πεποιθήσεις; -Όχι... - Ίδιες... έχεις την θρησκεία σαν αποκούµπι...; - Ναι... [...] - Οι
εµπειρίες σου σε έκαναν να αλλάξεις... να πιστέψεις περισσότερο ή λιγότερο; -Όχι, εκτός
όταν ο Ο. ξαναρρώστησε που κοίταζα τον ουρανό και έλεγα δεν υπάρχεις δεν υπάρχεις...,
αλλά για λίγο... -Σε στηρίζει δηλαδή η πίστη σου; -Ναι, λογικό δεν είναι ρε συ... µπορείς να
στηριχτείς αλλού...; Προσωπικά εγώ, αλλά και όλος ο κόσµος, στις δύσκολες στιγµές θεέ µου
λέει, παναγιά µου φωνάζει... αυτά... - Η πίστη σου πιστεύεις ότι είναι αρκετή για να σε
βοηθήσει για να ξεπεράσεις και τις σηµερινές δυσκολίες; - Όταν κάνω την προσευχή µου
και ζητάω από το Θεό ντρέποµαι, τον ντρέποµαι..., γιατί έχω αποµακρυνθεί από την
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εκκλησία..., γιατί εντάξει... ζητάµε, αλλά δεν θυµόµαστε και εµείς... όπως πρέπει και όταν
πρέπει... [...] -Όταν είχα πάει στον πάτερ και είχα σχέση µε τον Α. µου είχε πει ότι δε πρέπει
να κοινωνήσω..., σε όλους το λένε... γιατί..., δεν κάνω κάτι κακό..., γιατί να µην κοινωνήσω...,
βέβαια δεν κοινώνησα... τι να πω το θεωρώ παράλογο... δεν ξέρω αµαρτία, δεν ξέρω... κανείς
δεν πρέπει να κοινωνεί µετά τα δεκαοκτώ... τι να πω... είµαι µια αµαρτωλή... Ξέχασα να σου
πω το πιο σηµαντικό στους τέσσερις µάρτυρες ήταν ένας πνευµατικός, είχε ένα δωµάτιο όλο
µε εικόνες, τους εξοµολογούσε... και είχα πάει εγώ µε τον Ο... κάποιες φορές, το είχε
λαδώσει, είχα εξοµολογηθεί..., αυτό που δεν µου άρεσε ήταν ότι την δεύτερη φορά... του είπα
ότι είµαι χωρισµένη και για πιο λόγο... και λέει να τα ξαναφτιάξεις µε τον άνδρα σου και εσείς
φταίτε που έπαθε αυτό, που έπαθα... έλεος... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18,
συνάντηση 18η, 23.7.2012).
Ελ: [...]1.6.7. - Για σένα η θρησκεία τι αντιπροσωπεύει; Τι είναι η θρησκεία για σένα; Είναι δύναµη. Μας δίνει δύναµη. - Μας δίνει δύναµη να αντέξουµε τα πάντα...; - Ναι
βέβαια. Αν έχουµε πείσει τον εαυτό µας και το Θεό, τότε θα έχουµε. [...] - Πόση δύναµη σου
έχει δώσει η θρησκεία να ξεπεράσεις τις δυσκολίες σου; - Ναι βέβαια. - Έχεις βοηθηθεί
στην πράξη; - Ναι, πολλές φορές. [...] - Πιστεύεις ότι ο Θεός καθορίζει τη ζωή µας µε
κάποιο τρόπο; - Κοίτα µέχρι στιγµής καλό δεν έχω δει, αλλά πάντα µας στηρίζει ρε συ. Και
κάτι κακό να µας τύχει θα µας βάλει να το σκεφτούµε, να το καταφέρουµε. Δηλαδή, ότι και
να συµβεί στη ζωή, αν δεν έχεις ή πίστη ή ελπίδα, ή υποµονή, ας πούµε δεν θα µπορείς να
κάνεις τίποτα στη ζωή σου. [...]-Πιστεύεις ότι τις δυσκολίες της ζωής τις στέλνει ο Θεός ή
είναι θέµα επιλογών ή θέµα των ανθρώπων όταν συµβαίνουν διάφορες δυσκολίες; - ...
Μµµ δεν ξέρω, πολλοί όταν σου τύχει κάτι κακό στην ζωή πιστεύουν ότι στο έστειλε η µοίρα
ή ο Θεός ή επειδή έκανες εσύ λάθος επιλογές. Δεν θα τις ξεπερνάς τις δυσκολίες αν λες φταίει
η µοίρα, φταίει ο Θεός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν ξέρω αν αυτά που µας συµβαίνουνε
είναι του Θεού ή των ανθρώπων. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η,
4.7.2012).

Σύµφωνα µε τον Frankl (1985),η αναζήτηση νοήµατος αποτελεί κύριο κίνητρο στο
πλαίσιο βίωσης πόνου και αποτελεί βάση για την ψυχολογική προσαρµογή. Στις δύο
συµµετέχουσες, παρά την προσπάθεια τους να βρουν νόηµα ή στήριξη στην εµπειρία των
µεταβατικών ή τραυµατικών γεγονότωνµέσα από την πίστη τους στο Θεό, ως µέσο για να
ερµηνεύσουν και να αντιµετωπίσουν τις διάφορες δύσκολες εµπειρίες τους, τελικά τους
δηµιουργείτο περαιτέρω εσωτερική σύγκρουση µε τη µεσολάβηση της λογικής επεξεργασίας
του θρησκευτικού λόγου και της προσέγγισής του. Πιο συγκεκριµένα, για τις δύο µητέρες
κατά τη διάρκεια του διαζυγίου ο κόσµος που είχαν κατασκευάσει για χρόνια κατέρρεε και
βίωναν πρωτοφανή συναισθήµατα, σε συνδυασµό µε άλλα µεταβατικά/κρίσιµα γεγονότα που
λάµβαναν χώρα στη ζωή τους. Η πίστη στο Θεό ήταν µια προσέγγιση µε σκοπό να υπερβούν
τις δύσκολες στιγµές και να µη λυγίσουν από τη δύσκολη ροή της καθηµερινότητας, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Π: [...] - Πιστεύεις ότι ο Θεός επηρεάζει τη ζωή µας; - Δεν ξέρω... η µοίρα..., εµείς..., λίγο
µπορεί να βάλε το χεράκι του και ο Θεός, αλλά εµείς... εµείς επιλέγουµε... θέµα µυαλού...,
έτσι... εγώ µυαλό δεν είχα.... - Η αρρώστια του Ο. και το διαζύγιο ήταν θέµα ανθρώπων... Άλλοι µου έλεγαν ότι είναι δοκιµασία…, αλλά λέω ρε παιδιά εγώ έπρεπε να το δοκιµαστώ
έτσι... δεν θέλω... [...] -Ναι µου είχε πει ότι είναι δοκιµασία και ότι θα πάω στον παράδεισο...
ναι ναι..., λέω εγώ θέλω να ζήσω εδώ και όχι στην άλλη ζωή... [...] 1.6.7. - Τι
αντιπροσωπεύει για σένα η θρησκεία; - Στην αρρώστια του Ο. ήµουν µόνιµα µε ένα βιβλίο
µε προσευχές στο χέρι..., τώρα όχι έχω αποµακρυνθεί η αλήθεια είναι... [...] - Αν µου το
έλεγαν πιο παλιά, πριν το ζήσω... θα έλεγα πλάκα µου κάνετε, θα πεθάνω... ναι παράξενο,
αλλά µόνο ο θεός µου έδωσε δύναµη µπορώ να πω... παραήµουν φοβιτσιάρα... να θηλάζω
έτσι... δεν ήµουν φυσιολογική µητέρα..., ντρέποµαι που το λέω µέχρι τα 2,5 του άλεθα το
φαγητό, όλοι µου το έλεγαν, µε κορόιδευαν..., δεν θα πίστευα τότε ότι αν το πάθω αυτό θα
άντεχα... - Ο Θεός δηλαδή σε βοήθησε; - Ναι πολύ και µόνο που δεν τρελάθηκα...
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πραγµατικά που δεν τρελάθηκα όµως..., εκτός από κάποιες στιγµές που τα έβαζα µε το µωρό...
µε τη Σ. ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 23.7.2012).
Ελ: [...]1.6.9. - Πιστεύεις ότι οι θρησκευτικές σου πεποιθήσεις έχουν αλλάξει την πορεία
της ζωή σου ως σήµερα; - Δεν ξέρω αν βοηθάει ο Θεός ή εµείς µε κάποιο τρόπο και το
µεταθέτουµε στο Θεό, αλλά πάντα εστιάζεις σε ένα στήριγµα. Κάπου πιστεύεις. Σε οτιδήποτε
είναι αυτό... είτε είναι ο εαυτός σου, είτε ο Θεός, είτε οι άνθρωποι που σε στηρίζουν σε γενικά
πλαίσια. [...]-Εσύ για ποια θέµατα στη ζωή σου αγανακτείς και λες γαµώτο! - Όταν
προσπαθώ να κάνω κάτι και βλέπω ότι µου πάνε στραβά. Αυτό µε το, είναι στο κοπέλι λέω,
γιατί να µην τύχει σε εµένα... να βάζεις το κοπέλι να δίνει τρεις φορές αίµα... για το ίδιο
πράγµα..., εντάξει είναι... το γαµώτο που λένε. [...] - Εσένα σου είχε δώσει δύναµη ο Θεός
για να αντιµετωπίσεις τις δυσκολίες της ζωής σου που είχες ή που έχεις; - Ναι, πολλές
φορές όταν αισθανθώ ότι κάτι δεν πάει καλά θα πω Θεέ µου βοήθησε µε και τέτοια.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 4.7.2012).

Επιπλέονοι Greene, Galambos και Lee (2003) αναφέρουν, ότι η πνευµατικότητα ή
θρησκευτική πίστη έχει πρακτική σηµασία για τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια βίωσης
αντιξοοτήτων. Η θρησκευτική πίστη ως αξία, τονίζει ο Μπουαγέ, είναι «η οδός της
µικρότερης αντίστασης», ενώ η µη πίστη απαιτεί προσπάθεια, ισχυρισµός που αναδεικνύεται
από τον αφηγηµατικό λόγο των δύο µητέρων:
Π: [...]-Ίδιες... έχεις την θρησκεία σαν αποκούµπι; - Ναι... [...] -Σε στηρίζει δηλαδή η
πίστη σου; - Ναι, λογικό δεν είναι ρε συ...; Μπορείς να στηριχτείς αλλού...;(βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 23.7.2012).
Ελ: [...] -Για σένα ποια είναι..., για σένα ποιες είναι οι υπέρτατες αξίες; - ... Η οικογένεια
είναι, η θρησκεία µας, η πατρίδα µας... [...] - Και εγώ πολλές φορές ένιωθα σαν φυλακισµένη
εδώ πέρα, αλλά όταν πήγαινα κάπου ήθελα να γυρίσω. - Γιατί; - Ένιωθα µεγαλύτερη
ασφάλεια εδώ. Εδώ µεγάλωσα, δεν έχω φύγει βασικά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
6, συνάντηση 6η, 4.7.2012).

8.2.2.5. Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης – «δείκτης µη προσαρµογής»
Από τις αφηγήσεις των δύο µητέρων φαίνεται επίσης,ότι κατά τη διάρκεια του
διαζυγίου δεν έλαβαν κάποιου είδους σηµαντική κοινωνική υποστήριξη, δηλαδή «επίσηµες
και ανεπίσηµες επαφές µε άτοµα και οµάδες που θα τους παρείχαν συναισθηµατικούς ή
υλικούς πόρους που θα µπορούσαν να τις βοηθήσουν στην προσαρµογή στην κρίση που
βίωναν, όπως ο χωρισµός ή το διαζύγιο (Kitson & Raschke, 1981: 25), µε αποτέλεσµα να
πλήττεται περαιτέρω η ψυχολογική τους ευεξία και να δυσχεραίνεται η προσπάθεια για
προσαρµογή στη νέα οικογενειακή κατάσταση, δοµή και σύνθεση. Μελέτες που έχουν
εξετάσει τη σχέση µεταξύ κοινωνικής συµµετοχής και προσαρµογής καταδεικνύουν θετική
σχέση. Όσο µεγαλύτερη η κοινωνική συµµετοχή, τόσο καλύτερη η προσαρµογή(Spanier &
Thompson, 1984· Thuen & Eikeland, 1998· White & Bloom, 1981). Η κύρια πηγή
υποστήριξης ήταν οικονοµική από την πατρική τους οικογένεια,η οποία έδινε τη δυνατότητα
επιβίωσης και κάλυψης σηµαντικών αναγκών, αλλά ενίσχυε τη συναισθηµατική εξάρτηση
µεταξύ των µελών:
Π: [...] - Ναι... οπότε γι’ αυτό δεν µε νοιάζει τίποτα.. µε νοιάζει που δεν δίνει λεφτά για τα
παιδιά... -Εσύ µόνο από τους γονείς σου...-Από τα χρυσά... και ότι µπορούν και εκείνοι...,
τίποτα... όταν τελειώσουν τα χρυσά να δω τι θα κάνω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
7, συνάντηση 7η, 4.6.2012).
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Ελ: [...] - Είχες ένα δίκτυο υποστήριξης από άτοµα; - Ακριβώς! Είχα το µεγάλωµα των
παιδιών επί το πλείστον µόνη µου, αλλά είχα βοήθεια... ο οικογενειακός µου περίγυρος δεν µε
άφησε ποτέ µόνη µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012).

Η παροχή κοινωνικής στήριξης θα έδινε την αίσθηση του ανήκειν, το οποίο φαίνεται
να ήταν καθοριστικής σηµασίας για τις δύο γυναίκες σε ότι αφορά την ανακούφιση από το
άγχος τους. Η απουσία κοινωνικής υποστήριξης στο διαζύγιο συνετέλεσε στο να γεννηθεί η
αίσθηση αποµόνωσης και έντονης µοναξιάς, καθώς διαφοροποιήθηκαν κάποιες από τις
κοινωνικές συνδέσεις, αλλά και οι καθηµερινές υποχρεώσεις. Η έλλειψη υποστήριξης µετά τη
µετάβαση µοιάζει να «σίγασε» τις φωνές τους, µε αποτέλεσµα ο ψυχικός τους πόνος να
παραµείνει ανέκφραστος και το πένθος άλυτο. Παράλληλα, η έλλειψη κοινωνικής
υποστήριξης µοιάζει να επηρέασε το επίπεδο της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, καθώς
στερούνταν τους πόρους κοινωνικής υποστήριξης, που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως
βάσεις ασφάλειας (Carver, 1998). Ειδικότερα, προκάλεσε σηµαντικές απώλειες, όπως είναι η
οικονοµική σταθερότητα, η αυτό-ταυτότητα που είχαν διαµορφώσει µέσα από την ταυτότητα
της σχέσης, κ.ά. Ωστόσο, η απώλεια όλων αυτών τις έφερε αντιµέτωπες µε την ανάγκη για
περαιτέρω αναδιοργάνωση, το οποίο µοιάζει να βιώθηκε επώδυνα, όπως δηλώνουν οι ίδιες:
Π: [...] - Αισθανόµουν άσχηµα... και µου λέγαν κοπελιά κάθισε κάθισε..., αισθανόµουν
παράταιρη εκεί µέσα... -Γιατί; - Έλα ντε... ήταν και άλλα ζευγάρια.. µοναχή µου και
αισθανόµουν... - Δεν υπήρχαν µόνες ή χωρισµένες; - Έτυχε και ήταν όλο ζευγάρια... ρε παιδί
µου ντρεπόµουν... ζευγάρια... - Ντρεπόσουν; - Δυστυχώς, επειδή είµαι χωρισµένη... ακόµα...
από κάποια άτοµα, προς Θεού οι άνθρωποι δεν µου είπαν κάτι..., αλλά ξέρεις εγώ... γιατί
κάποιοι µπορεί να πουν χωρισµένη... - Και στην παντρεµένη µπορεί να πουν... - Ναι αλλά
ξέρεις χωρισµένη είναι στάµπα... στάµπα... καµία σχέση..., αισθανόµουν κάπως... - Θεωρείς
ότι µειονεκτεί σήµερα µια χωρισµένη γυναίκα; - Δεν µειονεκτεί... άλλοι µένουν ακόµα
µαζί, αλλά ξέρεις... - Ηθικά εννοείς; - Ναι..., γιατί λένε ότι ψάχνεται. Έλεος! Έλεος! [...]Εσένα πώς σε επηρέασε το διαζύγιο; [...] - Βέβαια νιώθω φόβο, ανασφάλεια... νιώθω
ανασφάλειες... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 14.6.2012).
Ελ: [...]- Πώς δηµιουργείται αυτή η αίσθηση µοναξιάς; - Από µόνη µου. Θα ήθελα εκείνη
τη στιγµή να έχω κάποιον δίπλα µου να µιλήσω. [...] - Σήµερα υπάρχουν πράγµατα που να
σε πληγώνουν, να σε κάνουν να νιώθεις αβεβαιότητα, θλίψη σε ότι αφορά την οικογένεια
σου; - Πιο πολύ είναι οικονοµικό, ότι δεν µπορώ να προσφέρω στα παιδιά µου αυτό που
θέλουν ή αυτό που θέλω εγώ να τους δώσω ή ότι δεν είµαι αρκετά τρυφερή είτε λόγω
κούρασης ή λόγω πίεσης χρόνου. Αυτό πιο πολύ. [...] 8. - Πώς χειρίστηκες τα
συναισθήµατα σου ενώ διερχόσουν από το διαζύγιο; Πώς τα αντιµετώπισες; - (σιωπή)...
Με πολύ προσπάθεια. Όταν είδα ότι δεν είχα άλλη επιλογή, εντάξει εκεί στεναχωρήθηκα και
έκλαψα και όλη τη φάση που περνάµε σε τέτοιες καταστάσεις και µετά ξαναστάθηκα ξανά
στα πόδια µου για να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
18, συνάντηση 18η, .9.10.2012).

Οι δυο διαζευγµένες γυναίκες αντιλαµβάνονταν ότι η οικογενειακή τους κατάσταση
αποτελούσε για πολλούς ανθρώπους δείκτη του χαρακτήρα τους και της αξίας τους.
Ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά το χωρισµό υποστήριξαν ότι τους είχε
επιβληθεί η αποκλειστική ευθύνη των παιδιών και τους ασκείτο αρνητική κριτική. Εποµένως
αναδεικνύεται από τα λεγόµενα τους, ότι οι διαζευγµένες γυναίκες φέρουν το βάρος του
αποκλεισµού και της αποκλειστικής ευθύνης και στη σύγχρονη εποχή µε σηµαντικό ψυχικό
κόστος:
Π: [...] - Εσύ λέει (ο πατέρας της) έφταιγες... εσύ έφταιγες... [...]-βρε έλεγε ότι θα κάνει κάνα
µούλικο εδώ πέρα θα κάνει µούλικο... και θα έχουµε εδώ τρία κοπέλια να σκεφτόµαστε... πω
πω... έλεος, δηλαδή έλεος... (συνέντευξη γενεογρ., συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] - Το ότι τα
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µεγαλώνω µόνη µου, το ότι είµαι µόνη µου, το ότι δεν έχω αυτά που θέλω για να τα
µεγαλώνω ακόµα καλύτερα, το ότι δεν έχω πια υποµονή, το ότι παλεύω αυτό µε τον Ο., αυτό
είναι το µεγάααλο µου φορτίο µε τον Ο., το ότι δεν έχει φυσιολογική συµπεριφορά και το ότι
είµαι µόνη µου σίγουρα... ότι έχω την ευθύνη... [...] - Όχι... από άποψη κοινωνική... είναι
δύσκολο να µεγαλώνεις µόνη σου ένα παιδί, το έχω βιώσει... - Είτε άνδρας είτε γυναίκα; Καλά ο άνδρας συνήθως αποποιείται τις ευθύνες του..., όχι κοινωνικά στο ξανά λέω... λίγο για
την κοινωνία, αλλά για τα ίδια και για το µωρό... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29,
συνάντηση 29η, .3.11.2012).
Ελ: [...]- Εσένα σε ενοχλεί να σε επικρίνει (η µητέρα της); - Μ! Ναι, ειδικά µπροστά στα
παιδιά, πολλές φορές της το έχω κάνει παρατήρηση!- Της το έχεις πει; - Ναι, αλλά το ίδιο της
κάνει! Χα, χα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, .9.10.2012).

8.2.3. Το «ταξίδι» της ζωής µετά το διαζύγιο – «η τραυµατική µάχη προς την
απελευθέρωση»
Η περίοδος µετά το διαζύγιο, αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο διαζευγµένες
γυναίκες οργάνωναν και αντιλαµβάνονταν πλέον τη ζωή τους. Στις ακόλουθες θεµατικές,
περιγράφεται ο «νέος» τους εαυτός, οι επιπτώσεις του διαζυγίου στη ζωή τους, ο τρόπος που
αντιµετώπισαν τις αντιξοότητες και τις χαρές της και οι προβληµατισµοί τους σε σχέση µε τη
ζωή, τα παιδιά, τις επιλογές τους και το παρελθόν – το παρόν – το µέλλον, η προσπάθεια των
γυναικών να ανακαλύψουν ένα «νέο» τρόπο αντιµετώπισης των θεµάτων, από τον οποίο θα
µπορούσαν να αντλήσουν ικανοποίηση και οτιδήποτε άλλο αποτέλεσε κεντρικό – σηµαντικό
«κεφάλαιο» στη ζωή τους µετά τη λήξη του γάµου τους. Κεντρικό µήνυµα της παρούσας
ενότητας αποτέλεσε, ότι στην περίοδο µετά το διαζύγιο κυριάρχησαν στη ζωή τους
τραυµατικά, αλλά και απελευθερωτικά συναισθήµατα και εµπειρίες.
8.2.3.1. Ταυτότητα και ρόλοι µετά το διαζύγιο - «προσπάθεια νοµιµοποίησης της
διαζευγµένης οικογένειας»
Η διαδικασία δηµιουργίας µιας νέας ταυτότητας συνδέεται µε µια σειρά από
παράγοντες, όπως η κατάσταση του ατόµου, ο βαθµός ευαισθητοποίησής του και η αίσθηση
ελέγχου πάνω στη διαδικασία του διαζυγίου (Duran-Aydintug, 1995), η οποία µπορεί να
επηρεάζεται από τη χρονική διάρκεια του χωρισµού (Gigy & Kelly, 1992), το φύλο (De
Garmo & Kitson, 1996) και τις κοινωνικο-δηµογραφικές µεταβλητές, όπως η οικονοµική
κατάσταση, ο αριθµός και η ηλικία των παιδιών, η εκπαίδευση, η θεραπευτική υποστήριξη, η
απασχόληση (Rahav & Baum, 2002) και η ελαστικότητα (Richardson et al., 1990).
Tο στάδιο µετά το διαζύγιο χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των δύο γυναικών να
δηµιουργήσουν ένα «νέο» εαυτό», η οποία περιγράφεται ως µια προσπάθεια να ξεπεράσουν
τις αντιξοότητες της ζωής, να προβληµατιστούν σχετικά µε τη διαδικασία του πόνου και να
ανακαλύψουν ένα «νέο» τρόπο ζωής. Αν και οι δύο µητέρες φαίνεται ότι προσπαθούσαν να
επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους τους, µερικές φορές έµοιαζε δύσκολο να το πράξουν.
Μέρος αυτού του αγώνα για την οικοδόµηση µιας νέας ταυτότητας φαίνεται να ήταν η
κεντρικότητα του ρόλου της γυναίκας - συντρόφου και της µητέρας στην κοσµοθεωρία τους,
ως αποτέλεσµα της ανατροφής τους, µέσω της οποίας δινόταν ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια
της «παραδοσιακής» οικογένειας και των παραδοσιακών ρόλων. Aναδεικνύεται ότι, oι παλιοί
ρόλοι είχαν εσωτερικευτεί έντονα, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνουν την προσαρµογή τους
στους νέους τους ρόλους. Ο Ebough (1988)υποστηρίζει, ότι για την οικοδόµηση µιας νέας
ταυτότητας απαραίτητη είναι η απεµπλοκή του ατόµου από το ρόλο και τα στοιχέια της
ταυτότητάς του που βρίσκονταν στο επίκεντρό του. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη µιας
διαδικασίας, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας νέας ταυτότητας, η οποία θα εσωτερικευτεί στην
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αυτο-αντίληψή του, όπως φανερώνεται από τον αφηγηµατικό λόγο των δύο
συνεντευξιαζόµενων γυναικών. Σύµφωνα, λοιπόν, µετοναφηγηµατικό τους λόγο, στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαµόρφωσης µιας νέας ταυτότητας κυριαρχεί ένταση, η οποία αποτυπώνεται
µέσα από πολύπλοκο φάσµα συναισθηµάτων. Ειδικότερα, οι γυναίκες µετά το χωρισµό τους
φαίνονταν να αισθάνονταν έντονο άγχος, καταθλιπτικά συναισθήµατα, µοναξιά,
αβεβαιότητα, κ.ά., ενώ παράλληλα βίωναν ανακούφιση και ένα αίσθηµα ελευθερίας. Όπως
ισχυρίζονται:
Π:[...] 6. - Στην παρούσα εσένα υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει; - Με τα παιδιά πάλι, εγώ
να είµαι καλά, τα παιδιά να είναι καλά... όλα αυτά τα... και µη νοµίζεις ότι µιλάω για το
οικονοµικά.., ότι τα θέλω όλα, για όνοµα του θεού... Αυτό το είχα και πριν την κρίση,
εντάξει.., αλλά και πάλι, εντάξει, κάτι να ήθελα να πάρω στα παιδιά µου ένα επιτραπέζιο,
πόσο µάλλον αυτό τώρα.. τι κάνω τι κάνω... - Μια αβεβαιότητα... - Ναι, µεγάλη
αβεβαιότητα... Δεν έχω αυτό... ασφάλεια... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34,
συνάντηση 34η, 30.10.2012). [...]- Εσύ είδες τον εαυτό σου να είσαι «διαφορετική»
γυναίκα αφότου χωρίσατε;- ... Εκ των πραγµάτων ναι. Εκ των πραγµάτων. Γιατί αµέσως
αµέσως δεν είχα το φόβο της βίας του και της λεκτικής και της σωµατικής εννοείται.
Εννοείται. [...] - ... Δεν µπορώ να το χαρώ, δεν µπορώ να την χαρώ, ότι έχω σχέση, γιατί είναι
έτσι που είναι... Δέκα χρόνια ρε συ... δέκα χρόνια µου έφυγε... µε την προσωπική µου ζωή σε
αδιέξοδο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 40, συνάντηση 40η, 26.11.2012).[...] - Με
στεναχωρεί πάαρα, πάραα πολύ, γιατί δεν περίµενα ποτέ να µείνω µόνη µου, χωρίσω..., πάντα
ήθελα να είµαστε για πάντα µαζί µε τον Τ., µε τα παιδιά µας και τα παιδιά να έχουν τον
πατέρα τους. Μία ζωή τέτοια... και στεναχωριέµαι πάρα πολύ που δεν τα κατάφερα, που δεν
τα κατάφερα... Που δεν τα κατάφερα, που διάλεξα λάθος άνθρωπο και κατέστρεψα τη ζωή
µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 42, συνάντηση 42η, 10.12.2012).
Ελ: [...] - Νιώθω σαν λίµνη, που ενώ είχα καταφέρει να ηρεµήσω τα νερά, τώρα είναι σαν
κάποιος να µου πετάει πετραδάκια και να µου ξαναταράζει τα νερά... όλο δυσκολίες σε αυτή
την ζωή... (µεταφορικό έργο 4. Ο «τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε την οικογένεια
µου, τη ζωή µου, τα παιδιά µου και τον εαυτό µου», συνάντηση 13η, 2.9.2012). [...] - Γιατί
υποτίθεται παντρεύεσαι έναν άνθρωπο για να είσαι µια ζωή µαζί του. -Μµµ! - Με αυτή την
προϋπόθεση κάνεις µε κάποιον οικογένεια. Για να είσαι µια ζωή µαζί, να περνάς καλά και να
είστε µαζί και στα καλά και στα κακά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση
14η, 4.9.2012). [...] - Από αυτή την άποψη. Συναισθηµατικά όχι, αλλά στη ζωή µου γενικά
νιώθω ασφαλής. Στον ερωτικό τοµέα δε νιώθω ασφάλεια ας πούµε. [...] - Σε σχέση µε την
ασφάλεια που έχεις για τον εαυτό σου, άλλαξε µετά το διαζύγιο ή όχι; - Μη σου πω ότι
είµαι πιο ασφαλής τώρα, από την άποψη ότι στη δεδοµένη περίπτωση, µετά το χωρισµό,
στηρίζοµαι στα δικάαα µου πόδια και όχι µόνο θα πρέπει να στηριχτώ στα δικά µου πόδια,
οπότε θα πρέπει να αισθανθώ εγώ ασφαλής, αλλά θα πρέπει να προστατέψω και τα δύο παιδιά
που έχω, οπότε θα πρέπει να είµαι πιο ασφαλής για να µπορέσω να προσφέρω και σε αυτά τα
παιδιά ασφάλεια... µε όποιο τρόπο µπορώ. - Σε ενδυνάµωσε δηλαδή; - Ναι, µε ωρίµασε κατά
κάποιο τρόπο, ώστε να προσφέρω στα παιδιά µου ασφάλεια και στον εαυτό µου. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 28, συνάντηση 28η, 11.12.2012).

Μεγαλώνοντας και ζώντας µέσα σε µια παραδοσιακή κοινωνία, η προσπάθεια προς
µια νέα ταυτότητα αµφισβητούταν έντονα και αισθάνονταν µια αίσθηση απώλειας, καθώς
δυσκολεύονταν να αποδεχθούν την ταυτότητα της διαζευγµένης γυναίκας. Φαίνεται ότι η
τυπική µετάβαση στην κατάσταση του µόνου γονέα, διότι η άτυπη προϋπήρχε, όπως έχει
περιγραφεί, αποτέλεσε ένα σηµαντικό βάρος και γινόταν αντιληπτή ως συναισθηµατική και
σωµατική υπερφόρτωση, το οποίο αποτελούσε έναν επιβαρυντικό παράγοντα σε ότι αφορά
την ψυχική και σωµατική τους υγεία και την οικοδόµηση µιας νέας ταυτότητας:

285

Π: [...] -Που δεν τα κατάφερα, που διάλεξα λάθος άνθρωπο και κατέστρεψα την ζωή µου. [...]
- Όχι... η καθηµερινότητα µε κουράζει. - Θα προτιµούσες να µην την έχεις;- Όχι, µε
κουράζει ο Ο.! Ο Ο. µε κουράζει που πάντα πάντα... όλα περιστρέφονται γύρω από τον Ο.
Άντε να φάει, άντε να κάνω αυτό... µόνιµα στην πίεση για τον Ο., αλλά να µου πεις ότι θα
φύγουν δεν θα µου φανεί και ότι καλύτερο. Τα έχω συνηθίσει κακά τα ψέµατα... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 43, συνάντηση 43η, 22.12.2012).
Ελ: [...] 5. - Γιατί νοµίζεις ότι οι άνθρωποι παντρεύονται; - Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν
οικογένεια, να διαιωνίσουν το είδος τους. Να αποκτήσουν ένα σκοπό για τη ζωή τους. Το να
είσαι... ρέµπελος και να γυρίσεις στα µπαράκια δεν είναι.. δεν είναι το νόηµα της ζωής. Θα το
κάνεις κάµποσα χρόνια, και κάποια στιγµή θα βαρεθείς. Το θέµα είναι µετά.. για να έχεις
κάποιον δικό σου άνθρωπο, για να..., αλλιώς δεν, δεν έχεις... για να αποκτήσεις παιδιά
σίγουρα, για να τα βλέπεις να µεγαλώνουν, να αναπτύσσονται µε τα δικά τους χαρίσµατα,
γκρίνιες... µε τα όποια προβλήµατα µπορεί να έρθουν στην οικογένεια. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012).[...] - Αλλά και τώρα πολλές φορές
είµαι κουρασµένη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση 19η, 16.10.2012).

Σύµφωνα µε τους Anderson και Goolishian (1988) τα συστήµατα θα πρέπει να
αποδοµούνται, µε την έννοια ότι θα πρέπει να εναλλάσσονται διαφορετικές αντιλήψεις. Στην
περίπτωση των διαζευγµένων ατόµων δηµιουργούνται αφηγήσεις ή εναλλακτικές αφηγήσεις,
οι οποίες συνδιαµορφώνουν την κοινωνική οργάνωση. Στην περίπτωση που αυτές
αλλοιώνουν την κυρίαρχη σηµασία και την κατανόηση του διαζυγίου, τα άτοµα και οι
οικογένειες µπορούν να δηµιουργήσουν και να βιώσουν µια αίσθηση ελευθερίας και
αυτονοµίας και να αποτελέσουν ένα µέσο προς την επίτευξη της ανάπτυξης, µε κατεύθυνση
προς έναν πιο ικανοποιητικό τρόπο ζωής (Wiseman, 1975). Σε αντίθετη περίπτωση, όταν οι
αφηγήσεις υπηρετούν και συντηρούν την ενοχή, η οποία επηρεάζει δυσµενώς τη
συνειδησιακή κατάσταση του ατόµου και την πορεία της ζωής του, τότε περιορίζεται η
ελευθερία του, η οποία αντικαθίσταται από συναισθήµατα απογοήτευσης, θλίψης ή / και
θυµού. Στην παρούσα θεµατική ενότητα η έννοια της ελευθερίας συνδέθηκε µε τον αριθµό
και την ποιότητα των γονεϊκών ευθυνών και των απαιτήσεων. Στις αφηγηµατικές κατασκευές
των δύο µητέρων, σε ότι αφορά την απουσία του πατέρα, κυριαρχούσε µια εναλλακτική
κατασκευή, αυτή της παρουσίας της µητέρας. Από τις αφηγήσεις των δύο γυναικών, σε ότι
αφορά τις απαιτήσεις και τις ευθύνες, η διαζευγµένη µητέρα «ήταν πατέρας και µητέρα
µαζί». Από τις αφηγήσεις τους προκύπτει, ότι οι δύο µητέρες βίωναν µαταίωση σε ότι αφορά
τις προσδοκίες που είχαν από τους πρώην συντρόφους τους, αναφορικά µε τον πατρικό τους
ρόλο και τις γονεϊκές ρυθµίσεις. Οι κύριοι λόγοι που εντοπίστηκαν τα συναισθήµατα της
µαταίωσης ήταν η παρατεταµένη απουσία τουπρώην συντρόφου και πατέρα των παιδιών
τους. Εποµένως, σε πρακτικό καθηµερινό επίπεδο και µετά το διαζύγιο, η υπέρ- εστίαση στα
παιδιά εκ µέρους των µητέρων λειτουργούσε πολλές φορές ως προσπάθεια να αντισταθµιστεί
ή να υποκατασταθεί η πατρική απουσία. Σε αυτό το πλαίσιο η διαζευγµένη µητέρα
προκύπτει, ότι ήταν συνώνυµο µε την έννοια «γονείς» και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο
ευθυνών αναφορικά µε την ανατροφή των παιδιών. Αυτό είχε επίδραση στον τρόπο µε τον
οποίο οι διαζευγµένες µητέρες αντιλαµβάνονταν και ερµήνευαν τον ρόλο τους, πώς
άρθρωναν τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν και πώς βίωναν το να είναι διαζευγµένες µητέρες
- γυναίκες. Οι συγκεκριµένες φαίνεται να είχαν την τάση να αναλαµβάνουν την αποκλειστική
ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών, παρά το ότι αντιλαµβάνονταν πως δεν ήταν
αποκλειστικά υπεύθυνες, κάτι το οποίο όµως κυριαρχούσε και πριν το διαζύγιο, καθώς
προκύπτει ότι οι πρώην σύζυγοι ενστερνίζονταν το παραδοσιακό µοντέλο ευθυνών, στο
πλαίσιο του οποίου η φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού είναι καθήκοντα της γυναίκας. Η
στάση των πρώην συντρόφων τους, ωστόσο, ερµηνευόταν από τις γυναίκες ως αδυναµία στην
περίπτωση της Ελπίδας και ως αδιαφορία για την οικογενειακή ζωή στην περίπτωση της
Πετρούλας. Επίσης, σύµφωνα µε τις αφηγήσεις τους, για τους πρώην συζύγους η οικογένεια
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ερχόταν σε δεύτερη µοίρα, αφού διέθεταν το χρόνο τους σε άλλες δραστηριότητες (π.χ.
τυχερά παιχνίδια, έξοδοι, κ.ά.), οι οποίες είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή,
αφού ουσιαστικά χάνονταν όλα τα σηµεία επαφής. Παράλληλα οι δύο γυναίκες δήλωσαν, ότι
µετά το διαζύγιο επιχείρησαν να αποκτήσουν τη δύναµη και το θάρρος να ξαναβρούν τον
εαυτό τους και να ικανοποιήσουν την ανάγκη για αυτονοµία και αυτοπραγµάτωση, οι οποίες
µοιάζει να συνδεόταν µε την αποµάκρυνση από την πυρηνική οικογένεια. Ωστόσο οι
αποκλειστικές ευθύνες που είχαν επωµιστεί σε σχέση µε τα παιδιά προσδιορίζονταν ως
τροχοπέδια αυτής της διαδικασίας, όπως φανερώνεται από τις αφηγήσεις τους:
Π: [...] - Ξέρω ότι παίζεται το µέλλον των παιδιών και το ξέρω... ο άλλος δεν µπορεί να το
καταλάβει... δεν µπορεί να το καταλάβει... δεν µπορεί... -Δεν µπορεί... - Δεν τον νοιάζει όχι
δεν µπορεί...., δεν θέλει... τα ίδια... εννοείται ότι θέλει... δεν τον ξέρω.... όλο λέει δεν µπορεί...
µπορώ να µην το σκέφτοµαι... [...] - Εγώ το σκέφτοµαι... δεν µπορώ να κάνω τίποτα και
τρελαίνοµαι, αλλά σκέφτοµαι ότι ο Τ. µπορεί και τρελαίνοµαι ακόµα περισσότερο και λέω δεν
σκέφτεται τα παιδιά του τα ίδια...; 'Eλεος... ξέρεις πόσα πράγµατα ξέρεις, που ο πατέρας της
δεν τα ξέρει..., τόσα πράγµατα... τόσα µικροπράγµατα... Δεν ξέρει ότι ο Ο. έχει προβλήµατα
µαθησιακά...τα είχα πει παλιότερα και δεν έδινε σηµασία... εγώ τα ξέρω... ξέρω ότι δεν µπορεί
να µιλήσει, να καταλάβει κάποιες λέξεις... και στεναχωριέται πάρα πολύ και δεν θέλω να
αισθάνεται άσχηµα. Γι’ αυτό... δεν ξέρει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5,
συνάντηση 5η, 28.5.2012). [...]-Αισθάνεσαι βαρύ το ρόλο της µητέρας;- Ναι! Ναι πολύ και
ειδικά για τον Ο. ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 23.7.2012).
[...] - Φυσικά και ναι..., εντάξει... έχω προσκολληθεί µε το σπίτι, µε τα παιδιά και δεν κοιτάζω
την Πετρούλα όπως θα έπρεπε. Η αλήθεια είναι... ο Τ. µια χαρά µόνος του χωρίς τις
υποχρεώσεις... [...] - Φυσιολογικά τις µοιράζεσαι, εφόσον εγώ δεν µπορώ να τις µοιραστώ
είναι όλες πάνω µου... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η,
30.10.2012).
Ελ: [...] -Είχε το πιο παραδοσιακό... - Ναι... αυτό... αυτό µε ενοχλούσε να πω την αλήθεια! Θα ήθελες να έχεις έναν άνδρα που να είναι πιο απελευθερωµένος σε ότι αφορά τη θέση
της γυναίκας;- Θα ήθελα να είναι περισσότερο µαζί µου. Όχι να φεύγει και να λείπει ώρες.
Αυτό δεν µου άρεσε. - Του το είχες πει; - Ναι του το είχα πει άπειρες φορές... µουρµούριζα...
[...]- Είπες ότι πας µε ένα αυτοκίνητο µεταφορικά... κυριολεκτικά τι σε πάει στη ζωή
σου, σε αυτόν το δρόµο της ζωή σου; - Ναι, ότι έχω τα δύο µου παιδάκια και προχωράµε
µαζί στη ζωή... - Εσείς οι τρεις; - Βασικά ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16,
συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Σε σχέση µε τον Α. τι θα ήθελες; - Θα ήθελα να είναι
δίπλα µου... πιο πολύ, πιο συχνά... είτε µαζί, είτε όχι... θα τον ήθελα πιο συχνά κοντά µου... Σαν άνθρωπο ή σαν πατέρα; - (σιωπή)... Και στα δυο και στους δυο τοµείς... - Τι
αισθάνεσαι δηλαδή; - Ότι είναι απών σε σχέση µε τα παιδιά... ναι... Να µου πεις και όταν
ήταν εδώ έτσι ήταν... δεν έχει αλλάξει κάτι..., έτσι ήταν και πριν. - Τι θα ήθελες να
προσφέρει; - Τη δεδοµένη στιγµή δεν µπορεί να προσφέρει κάτι, αλλά εµένα θα µου άρεσε να
τα βλέπει πιο συχνά, να µιλάνε, να παίζουνε..., αυτά που δεν έκανε τόσα χρόνια να τα κάνει
τώρα ας πούµε. - Γιατί πιστεύεις ότι δεν συµβαίνει; - Μάλλον δεν µπορεί. Πιστεύω... ψάχνει
δουλειά, είναι και το οικονοµικό που δεν µπορεί να έρθει... από τη µια το καταλαβαίνω ότι
είναι πιεσµένος και αυτός και καταλαβαίνω ότι δεν έχει χρήµατα ας πούµε να βάλει βενζίνη
να έρθει. Ναι και από την άλλη δεν έχει πολύ χρόνο περάσει µαζί τους. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012). [...] - Εσύ στην παρούσα φάση της
ζωής σου ως βοηθό στην ανατροφή των παιδιών σου ποιος θεωρείς ότι είναι; - Βοηθός...
κανείς.-Μόνη σου είσαι σε ότι αφορά τα παιδιά; - Ναι. [...] - Σε ότι αφορά τον πατρικό
ρόλο τι θα επέλεγες; - Να έχει περισσότερη συµµετοχή στην ανατροφή των παιδιών..., αν
µπορούσε να τα συνδυάσει και τα δύο µαζί. Και τα δύο µαζί.. [...]-Μόνη σου είσαι σε ότι
αφορά τα παιδιά; - Ναι. - Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό; - Καµιά φορά µπορεί να µε
πιέσει, στο θέµα του χρόνου πιο πολύ..., αν έχω τα παιδιά και έχω δουλειές... [...] - Ακόµα και
όταν ήµουν χάλια εεε προσπαθούσα να µην το δείχνω µπροστά τους όσο µπορούσα. Συνήθως
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αυτό σε πιάνει το βράδυ. Το βράδυ όταν ξαπλώσεις στο κρεβάτι αρχίζεις και σκέφτεσαι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση 19η, 16.10.2012).

Η ποιότητα ικανοποίησης αυτών των ευθυνών, όπως προσδιορίζονταν από τις ίδιες,
πολλές φορές αποτελούσε κύριο θέµα γύρω από το οποίο αυτο-προσδιορίζονταν και αυτοαξιολογούνταν. Η έλλειψη χρόνου και η επακόλουθη κόπωση, φαίνεται ότι αποτελούσαν µια
προβληµατική και υπονόµευαν την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση των διαζευγµένων
µητέρων, καθώς παρεµπόδιζαν κάθε άλλη λειτουργία και ενασχόληση τους, µέσα από την
οποία θα µπορούσαν να βιώσουν ένα αίσθηµα αυτοπραγµάτωσης. Στις αναφορές τους
τονίζεται η µετάβαση στη διαζευγµένη οικογένεια. Από τη µια πλευρά προβάλλεται ο εαυτός
των µητέρων ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανατροφή των παιδιών και από την άλλη
αναγνωρίζεται η ανάγκη της παρουσίας των πρώην συζύγων στην ανατροφή των παιδιών. Η
απουσία τους, ή µάλλον η απουσία συµµετοχής τους στην ανατροφή των παιδιών,
σηµατοδοτεί την πρόκληση µίας ποιοτικής αλλαγής, όσον αφορά τον τρόπο που βίωναν τις
απαιτήσεις και τις ευθύνες του γονεϊκού ρόλου. Οι πολλαπλές ευθύνες που επιβάρυναν τους
µόνους γονείς και η συνεχής προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν σε ένα καθηµερινά
βεβαρηµένο πρόγραµµα τους προκαλούσε µειωµένη αποτελεσµατικότητα στο γονεϊκό τους
ρόλο, πρόσθετη συναισθηµατική και σωµατική επιβάρυνση, ένταση και άγχος (όπως
αναφέρεται στο Bray & Hetherington, 1993). Οι ευθύνες για τα πρακτικά θέµατα της
φροντίδας των παιδιών και του σπιτιού, τα ζητήµατα που προέκυπταν σε σχέση µε την
ανατροφή των παιδιών και οι ανησυχίες ήταν τόσες πολλές, που κάποιες φορές «λύγιζαν» τις
υπό µελέτη µητέρες, οι οποίες αγωνίζονταν µόνες να µεγαλώσουν τα παιδιά τους, χωρίς τη
βοήθεια του άλλου γονέα.
Εποµένως αναδεικνύεται, ότι οι συµµετέχουσες έτειναν να βιώνουν πολλαπλές
αντιφάσεις σε ότι αφορά την ικανοποίηση του γονεϊκού ρόλου, των γονεϊκών υποχρεώσεων
και της ανάγκης για αυτοπραγµάτωση. Η σκέψη του να είναι ελεύθερες, να χαράξουν τη δική
τους ζωή µε τα παιδιά τους ήταν ανακουφιστική, αλλά παράλληλα και επώδυνη.
Ανακουφιστική, µε την έννοια ότι πλέον είχαν τις ευκαιρίες να αποφασίζουν µόνες αυτόνοµα και να µη µοιράζονται την καθηµερινότητα µε τους πρώην συντρόφους. Επώδυνη,
µε την έννοια ότι οι συµµετέχουσες έπρεπε να µάθουν νέους τρόπους ανταπόκρισης, για να
είναι ανεξάρτητες και να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές της ζωής τους και τα
βάρη της καθηµερινότητας. Από αυτή τη σύγκλιση προέκυπται συχνά ισχυρή εσωτερική
σύγκρουση, καθώς ο κυρίαρχος λόγος - η κυρίαρχη αφήγηση ασκούσε ισχυρή επιρροή στην
εσωτερική τους φωνή, η οποία παρήγαγε εναλλακτικές αφηγήσεις, διαµορφώνοντας
εσωτερική ανισορροπία, περιορίζοντας την αίσθηση ελευθερίας και την αυτοπραγµάτωση,
αυξάνοντας παράλληλα µε δυσανάλογο τρόπο την αίσθηση ευθύνης.
Επίσης, η απουσία των πατέρων και η αίσθηση των πολλαπλών ευθυνών, µε τις
οποίες είχαν επιφορτιστεί σε µεγαλύτερο βαθµό µετά το διαζύγιο, εκτός από τις οικονοµικές
και ψυχολογικές επιπτώσεις, προκάλεσαν σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες
συνδέονταν µε τους κοινωνικούς ρόλους, τις ευθύνες και τις σχέσεις (Arendell, 2000· Kitson
& Morgan, 1990· McDaniel & Coleman, 2003). Οι αλλαγές ή και η ενίσχυση αυτών των
ρόλων και των ευθυνών µετά το διαζύγιο, φαίνεται να συνέβαλε και στη δυσκολία
προσαρµογής τους, όπως για παράδειγµα στο γεγονός ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να
εργαστούν ή να συνδυάσουν την εργασία µε τον µητρικό τους ρόλο. Η απουσία
απασχόλησης, εποµένως, εκφράστηκε ως µια αρνητική διάσταση στη ζωή των διαζευγµένων
µητέρων. Η αλληλεπίδραση µε άλλους ενήλικες στο εργασιακό περιβάλλον, θα µπορούσε να
δώσει µια αίσθηση στις διαζευγµένες ότι δεν ήταν µόνο µητέρες. Εποµένως, η εργασία θα
διευκόλυνε την αυτοπραγµάτωση. Οι αυξηµένοι χρονικοί περιορισµοί και η υπερφόρτωση
του ρόλου που συνόδευαν αυτές τις ευθύνες αποτέλεσαν κάποιες από τις σηµαντικότερες
συνέπειες που προέκυψαν µετά το διαζύγιο (Arendell, 2000· McDaniel & Coleman, 2003).
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Αναδεικνύεται, από τα παρακάτω αφηγηµατικά τους λόγια, ότι µετά το διαζύγιο σχεδόν κάθε
πτυχή της καθηµερινής ζωής των δύο διαζευγµένων µητέρων επηρέασε την κοινωνική τους
ρουτίνα και το επίπεδο της αυτοεικόνας τους:
Π: [...] - Να µου φωνάζει ο γιος µου και να τα αφήνω όλα στη δουλειά, έδινα τα πάντα πάνω
στη δουλειά. Μετά να πρέπει να τους βάλω να φάνε και εγώ δεν µπορούσα, παραµιλούσα και
έλεγα για τις παλέτες. Ναι... µέχρι που αναγκαστικά να σταµατήσω, ενώ δεν το ήθελα...
(συνέντευξη για τις µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] - Ίσως αν δούλευα θα ήµουν πιο κουρασµένη και δεν θα είχα την αντοχή που έχω
τώρα, αλλά και τώρα πολλές φορές είµαι κουρασµένη. Οπότε µπορεί να µην φταίει και αυτό. Πιστεύεις αν δούλευες... [...] -Ναι, γιατί τώρα δεν µπορώ, γιατί το µικρό µε έχει πραγµατική
ανάγκη. Αν µεγαλώσουν και δεν µε έχουν τότε ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19,
συνάντηση 19η, 16.10.2012).

Παρόλο που οι δύο γυναίκες βίωναν έντονη δυσαρέσκεια σε ότι αφορά την επαφή
πατέρα – παιδιών, σε πρακτικό επίπεδοπαρατηρήθηκε ότι χρησιµοποιούσαν κάποιες από τις
τεχνικές που απέτρεπαν τη συναισθηµατική σύνδεση των παιδιών µε τον πατέρα τους και
ενίσχυαν τη συναισθηµατική εξάρτησή τους από τις ίδιες.
Στην περίπτωση της Πετρούλας σκοπός ήταν η εκδίκηση ενός προσώπου που ένιωθε
ότι την έβλαψε και της κατέστρεψε τη ζωή. Οι τεχνικές αποξένωσης στην περίπτωσή της
ήταν:
• Αρνητικοί χαρακτηρισµοί, οι οποίοι µείωναν τη σπουδαιότητα και την αξία του άλλου
γονέα.
Π: [...] - Τους το έλεγα, µακάρι να ήταν σωστός, δεν θα τον χώριζα αν ήταν σωστός και θα
χωρίσουµε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012).

• Επισήµανση αρνητικών αληθινών ή µη αναµνήσεων, οι οποίες δηµιουργούσαν πόνο,
δυσαρέσκεια και ψυχολογική απόσταση προς τον άλλον γονέα.
Π: [...] 5. -Δηλαδή επικαλέστηκες τη βία και ότι δεν φερόταν καλά...; - Ναι, ότι δεν µπορώ
τη βία και ότι δεν µπορώ να είµαι µε έναν άνθρωπο που δεν µου φέρεται καλά... ούτε και σε
εµένα ούτε και σε αυτά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η,
8.10.2012). [...] - Σε χτυπούσε και στο νοσοκοµείο; - Φυσικά! Και το παιδί. - Και το παιδί
χτυπούσε; - Ναι και το παιδί! (συνέντευξη για τις µαντινάδες, 2013).

• Υιοθέτηση του ρόλου του θύµατος.
Π: [...]-Όχι, απλά αν δεν υπάρχει πατέρας, που στην ουσία δεν υπάρχει, αµέσως αµέσως
παίρνεις όοοολα τα βάρη...: οικονοµικά, συναισθηµατικά, τα πάντα τα πάντα, τις ευθύνες όλα
αυτά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 30.10.2012).

• Απόσυρση της εκδήλωσης της αγάπης τηςόταν το παιδί έδειχνε αγάπη ή θετική άποψη
για τον άλλο γονέα, µε στόχο να αυξήσει την ανάγκη του παιδιού να ικανοποιήσει την
ίδια.
Π: [...]-Με τον Ο. γιατί τσακωνόσασταν...; -Ήµασταν πάρα πολύ κοντά, µετά χαθήκαµε...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η, 18.6.2012).

Στην περίπτωση της Ελπίδας, οι τεχνικές αποξένωσης µοιάζει να εξυπηρετούσαν την
ανάγκη της να κατέχει τη σηµαντικότερη θέση στη ζωή των παιδιών της. Επίσης, µέσω αυτών
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αποτρεπόταν το µοίρασµα της ανατροφής µε τον πρώην σύζηγό της, άρα και η ανάγκη για
συνεργασία και συµβιβασµόσε σχέση µε το µεγάλωµα των παιδιών. Επιπλέον, η απόσταση
πατέρα – παιδιών απέτρεπε τη βίωση συναισθηµάτων µοναξιάς και αποχωρισµού της από τα
παιδιά. Οι πρακτικές αποξένωσης αναδείχθηκε ότι ήταν:
• Ελαχιστοποίηση και µη ενίσχυση των επισκέψεων των παιδιών στον πατέρα µε
πρόφαση την προβολή κάποιου πρακτικού περιορισµού.
Ελ: [...] - Εσύ πώς το σκέφτεσαι να το στείλεις τον Ε. µε το ΚΤΕΛ στον πατέρα του; Εντάξει ρε παιδί µου ήθελα να πάει στον πατέρα του, απλώς δεν ήθελα να πάει έτσι µε το
ΚΤΕΛ. Αυτό το σκέφτοµαι, δεν µου αρέσει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 28,
συνάντηση 28η, 11.12.2012). [...] - Εσύ σε αυτή την φάση επιδιώκεις τα παιδιά να πάνε
στον πατέρα τους; - Εννοείς αν του λέω του Α. αν θα ‘ρθει να τα πάρει; - Ναι... το να ωθείς
έµµεσα ή άµεσα... - Όχι δεν του το έχω πει, όταν µπορεί θα µου το πει µοναχός του. Γιατί
όπως και εγώ έχω κάποιες δουλειές να κάνω, έχει και αυτός. Ας πούµε εγώ πήρα το
προηγούµενο Σάββατο τα παιδιά και πήγαµε στον καραγκιόζη. Αυτός πήγε στον παππού της
γυναίκας του. Αυτός άλλη υποχρέωση, εγώ άλλη υποχρέωση. Οπότε πρέπει να συµπέσουµε
και να έχει λεφτά και να µπορεί να έρθει να τα πάρει (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
32, συνάντηση 32η, 19.2.2012). [...] - Κάνοντας εσύ έναν απολογισµό του σήµερα και της
καθηµερινότητας του τότε... ποια καθηµερινότητα προτιµάς... - Χα χα εσύ ποια λες...
τώρα! Χα, χα! - Δηλαδή όταν έχεις έναν ενήλικα δυσκολεύεσαι... - Κοίτα, σε ότι έχει να
κάνει µε τα παιδιά υπάρχει, δεν είναι ότι δεν θα τον λάβω υπόψη µου. Θα τον πάρω υπόψη,
αλλά στην καθηµερινότητα δεν θα τον ρωτήσω για τα πάντα, είναι καθαρά δικό µου και των
παιδιών. [...] - Να σου πω και κάτι... που το σκεφτόµουνα! Τα παιδιά όταν µεγαλώσουν
µπορεί να θελήσουν να πάνε στο πατέρα τους. - Σε φοβίζει αυτό;- Ναι µε φοβίζει πάρα πολύ!
- Γιατί σε φοβίζει αυτό; - Άλλο να θέλουν σαββατοκύριακο, να θέλουνε να πάνε να µείνουνε
εκεί και άλλο να πάνε να µείνουνε µόνιµα εκεί συνέχεια. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 4.4.2013).

Και στις δύο περιπτώσεις οι παραπάνω στρατηγικές ενίσχυαν την εξάρτηση, γεγονός
το οποίο καθυστερούσε τη φυσική διαφοροποίηση των παιδιών και την αποµυθοποίηση των
ίδιων των µητέρων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούσαν να αποτρέψουν τα φυσικά
συναισθήµατα της απώλειας και της θλίψης, που τυπικά συνοδεύουν τη διαδικασία
διαφοροποίησης. Εποµένως, παρά το γεγονός ότι βιωνόταν δύσκολα η καθηµερινότητα, η
πατρική απουσία αναδεικνύεται ότι παρείχε µια συνεχή δοµή και νόηµα στη ζωή των δύο
µητέρων.
Επίσης, η αµφισβήτηση από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και η αποχή
από την εργασία φαίνεται να έπληττε περαιτέρω πτυχές της ταυτότητας και της αυτοεκτίµηση
τους, εφόσον δε λάµβαναν κανενός είδους αποδοχής και αναγνώρισης. Από τις αφηγήσεις
των δύο γυναικών, εµφανίζεται η τάση να υποστηρίζεται η κυρίαρχη ιδεολογία της πυρηνικής
οικογένειας ως η πλέον «νόµιµη» µορφή οικογένειας (Holland, 2004). Οι ερωτώµενες σε
πολλά σηµεία των αφηγήσεων τους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, υιοθετούσαν την
άποψη ότι οι εναλλακτικές µορφές οικογένειας, όπως είναι η διαζευγµένη, ισούνται µε µη
κανονικότητα. Για τις δύο γυναίκες ο γάµος και η πυρηνική οικογένεια ισοδυναµούσαν, σε
επίπεδο αντιλήψεων, µε την εστίαση στην ύπαρξη, καθώς είναι ο «τόπος» όπου τα άτοµα και
οι διαστάσεις του χρόνου συναντώνται και όπου η δραµατική οικογενειακή ιστορία
επαναλαµβάνεται ανανεωµένη και αναζωογονηµένη. Ως εκ τούτου, ο γάµος και η πυρηνική
οικογένεια αποτελούσε καθήκον, υποχρέωση, ανάγκη και προσδιόριζε το ρυθµό ζωής (Filani,
1969: 133). Ωστόσο, σε επίπεδο βιώµατος, φάνηκε ότι επιχειρούσαν να νοµιµοποιήσουν τη
µονογονεική οικογένεια, συγκρίνοντας τη µετά-διαζυγίου ζωή µε την προ-διαζυγίου. Οι
συµµετέχουσες εξέφρασαν την πεποίθηση, ότι µετά το διαζύγιο είχαν το αίσθηµα της
ελευθερίας, παρόλο που είχαν αυξηθεί οι γονεϊκές ευθύνες λόγω της αποκλειστικής
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ανάληψης της ευθύνης σε ότι αφορά την ανατροφή των παιδιών (Naidoo, 1998) και το
αίσθηµα µοναξιάς που τις διακατείχε. Η ασυνεπής και αντιφατική φύση της εµπειρίας τους
αντικατοπτριζόταν στην εξάρτηση από αντικρουόµενες καταστάσεις, που υπονόµευαν τη
νοµιµοποίησή της(π.χ. ένταση µεταξύ της ανάγκης για αυτοπραγµάτωση και της γονεϊκής
ευθύνης). Επίσης, οι αξιολογήσεις των δύο γυναικών πως είναι προτυµότεροι οι διαζευγµένοι
γονείς από τους παντρεµένους µε συγκρούσεις, προέβαλλαν την πεποίθηση ότι τα παιδιά
διαζευγµένων οικογενειών είναι σε θέση να έχουν µία ισότιµη ανατροφή σε υλικό και σε
συναισθηµατικό επίπεδο. Φυσικά αυτές οι αφηγηµατικές κατασκευές ήταν κυρίαρχες σε
επίπεδο ηθικού λόγου. Ειδικότερα οι δύο διαζευγµένες µητέρες φαίνεται ότι κατέβαλαν
σηµαντική προσπάθεια και βίωναν έντονο άγχος σε ότι αφορά την αποκλειστική φροντίδα
των παιδιών τους στο πλαίσιο της διαζευγµένης οικογένειας. Ωστόσο, η σύγκριση των
παιδιών τους µε αυτά των άθικτων οικογενειών αναδεικνύει ότι η πυρηνική οικογένεια δεν
παύει να κυριαρχεί. Σε αυτό το πλαίσιο οι διαζευγµένες µητέρες προσπαθούσαν µε κάθε
τρόπο να αντισταθµίσουν την πατρική απουσία, την οποία επιχειρούσαν να καλύψουν µε
άλλα πρόσωπα,. Η εν λόγω προσπάθεια αποτελούσε και η ίδια έναν αγώνα να διατηρηθεί η
έννοια της πυρηνικής οικογένειας, η οποία θεωρείται ως κανονιστικό πρότυπο, αφού
χρησιµοποιείται και ως αναφορική βάση ακόµη και στη σηµερινή εποχή και κοινωνία:
Π: [...] - Ναι µπορεί και αυτό, γιατί από τη στιγµή που κάθονται εδώ στο µπαλκόνι και ακούει
δίπλα την οικογένεια, ένα ζευγάρι, να µιλάνε ένα ζευγάρι µε τα παιδιά του... εγώ η ίδια όχι
από ζήλια, καλοπροαίρετα... καλοπροαίρετη ζήλια... καλοπροαίρετη..., πόσο µάλλον τα
παιδιά..., αφού εγώ καλοπροαίρετα... [...] - Εννοείται τα παιδιά χωρισµένων παιδιών έχουν
ανάγκη να έχουν ένα υποκατάστατο του πατέρα τους... [...] - Το ξέρω πόσο πολύ θα το είχαν
ανάγκη έναν σαν τον Μ. (έναν παλιό της σύντροφο), αλλά Χριστέ µου πόσο πολύ πιεζόµουν...
Με τα παιδιά ταίριαζε, αλλά µόνο µε τα παιδιά.... µόνο για τα παιδιά σου λέω... αλήθεια σου
λέω... µόνο αυτός µπορούσε να τα παλέψει, εγώ δεν µπορούσα... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 26, συνάντηση 26η, 20.9.2012). [...] - Δηλαδή η ανάγκη για ελευθερία µπορεί να
µπαίνει πάνω από την ανάγκη για συντροφιά; - Και τα δυο το ίδιο... από την µια έτσι και
από την άλλη αλλιώς..., γιατί θα ήθελα µια παρέα..., πολλές φορές νιώθω µόνη µου... πολλές
φορές..., αλλά το βράδυ που κοιµούνται τα παιδιά... παίρνω τα γαριδάκια..., τον υπολογιστή...
δεν µπορώ µε τίποτααα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 28, συνάντηση 28η,
2.10.2012). [...] 1. - Τι σκέφτεσαι εσύ όταν ακούς τη λέξη οικογένεια; - Είναι η µαµά, ο
µπαµπάς και τα παιδιά, αλλά δεµένα όλα µαζί... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29,
συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...] - Η προσκόλληση στο σπίτι, στα παιδιά γιατί συµβαίνει
πιστεύεις; -Δεν µε βοηθάει σε κάτι, απλά πρέπει, είναι παιδιά µου, πρέπει να είµαι εδώ... Δηλαδή αισθάνεσαι ότι καλείσαι να καλύψεις ευθύνες και υποχρεώσεις που είναι...Φυσιολογικά τις µοιράζεσαι, εφόσον εγώ δεν µπορώ να τις µοιραστώ είναι όλες πάνω µου...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 30.10.2012).
Ελ:[...] - Αυτή η άποψη που έχουµε οι άνθρωποι, ότι θα είµαστε µια ζωή µαζί εεε... είναι
πιστεύεις εύστοχη, ισχύει ή ότι είναι µια κοινωνικά κατασκευασµένη ιδέα, άποψη; - Θα
προτιµούσα να µου πουν από µικρή ότι όταν παντρευτείς µπορεί να µην πάει κάτι καλά στην
προσωπική σου ζωή. Ή µπορεί να µην ταιριάζετε ή µπορεί να... βαρεθούµε ας πούµε... και να
µη λέµε αυτό που λέµε κακώς στα κοριτσάκια για τον πρίγκιπα του παραµυθιού που θα έρθει
πάνω στο άσπρο άλογο και µαλακίες τέτοιες. Θα προτιµούσα πιο πεζά πράγµατα, καθηµερινά
πράγµατα να λέµε στα παιδιά µας. Ίσως γι’ αυτό δεν λέω στην κόρη µου για πρίγκιπες και
τέτοια. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012). [...] - Και πώς
αντιλαµβάνεσαι εσύ την εξέλιξη του θεσµού της οικογένειας; Τι σηµαίνει για ‘σένα
εξέλιξη; -Αν δεν γίνεται το τετράδυµο µαµά, µπαµπάς, παιδιά... να είµαστε σε πιο
φυσιολογικά όρια..., να είµαστε σε φυσιολογικά πράγµατα... να είναι έτσι... [...]-Ας πούµε θα
σου πω κάτι πολύ απλό..., δεν ανησυχώ ας πούµε το τι ώρα θα ρθει και να έχω φαγητό έτοιµο
και όλα αυτά. Τώρα τα καταφέρνω πιο εύκολα, γιατί τα παιδιά τα έχω µάθει σε έναν άλλο
ρυθµό. Νιώθω πιο ελεύθερη! Πιο καλά νιώθω! Πιο ελεύθερη! Από την άποψη ας πούµε ότι
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δεν έχω να δίνω αναφορά σε κάποιον. Θα συζητήσουµε κάποια πράγµατα, αλλά δεν θα τον
ρωτήσω ας πούµε τι θα κάνω ή αν θα πάω κάπου... εντάξει αν θα πάω κάπου και δεν πιάνει ας
πούµε το τηλέφωνο, να θα του πω ότι θα πάω στο χωριό, που ξέρει ότι δεν πιάνει το τηλέφωνο
και θα του πω µην ανησυχείς γι’ αυτό δεν πιάνει, ότι δεν έχουµε πάθει κάτι. Καθαρά για να
µην ανησυχεί και... τα παιδιά που πήγαινα βόλτα, και στη θάλασσα που τα πήγαινα, είχα την
ελευθερία να πάρω τα παιδιά µόνη µου και να τα πάω. - Άρα αισθάνεσαι καλύτερα; - Πολύ!
- Και σαν άνθρωπος αισθάνεσαι καλύτερα; Σε επίπεδο κοινωνικό, στις επαφές σου... Ναιαι... πάαρα πολύ! Τώρα έχω αρχίσει και νιώθω καλύτερα. Σου λέω έχω αρχίσει και
βάφοµαι..., που το είχα παρατήσει τελείως..., µπορεί να τσιµπήσουµε κάτι µε τον Ε., γιατί δεν
τρώµε βραδινό... εδώ και πολλά χρόνια τρώµε µόνο πρόχειρο. - Μµ! - Το βράδυ στο σπίτι. Θα
κάτσουµε να κουβεντιάσουµε, να κάνουµε τις δουλειές στο σπίτι... Ναι, πολύ πιο ελεύθερη! Ισορροπείς δηλαδή µε την ελευθερία σου; - Ναιαι! Μπορεί µόνο να θέλω κάποια στιγµή
κάποιον να µε αγκαλιάσει... Ναι αυτό µου λείπει, αλλά όταν θα θέλω να απλωθώω στο
κρεβάτι δεν µπορώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012).
[...] -Μόνη σου είσαι σε ότι αφορά τα παιδιά; - Ναι. - Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό; Καµιά φορά µπορεί να µε πιέσει στο θέµα του χρόνου πιο πολύ..., αν έχω τα παιδιά και έχω
δουλειές... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση 19η, 16.10.2012).

Παράλληλα θέµατα, όπως είναι η αποκλειστική ανατροφή και φροντίδα των παιδιών,
η µη ικανοποίηση της ανάγκης για αυτο-πραγµάτωση και κατ’ επέκταση η δυσκολία
νοµιµοποίησης της διαζευγµένης οικογένειας σχετίζονται µε τις κοινωνικά κατασκευασµένες
διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο φύλων, που επιβάλλονται από τα πρότυπα πολιτισµού στη
διάρκεια του χρόνου. Οι δύο µητέρες αποτυπώνουν την ανάγκη να συγκληθούν δύο κόσµοι:
του παρελθόντος και του παρόντος. Στον κόσµο του παρελθόντος αντανακλάται η πεποίθηση
ότι η γυναίκα αποτελεί ένα πρόσωπο, το οποίο ενώνει και στηρίζει όλη την οικογένεια και το
οποίο αναλαµβάνει την αποκλειστική ανατροφή των παιδιών, πολλές φορές εις βάρος της
προσωπικής της ζωής, ενώ ο άνδρας είναι υπεύθυνος για την οικονοµική επιβίωση της
οικογένειας. Αντίθετα, σήµερα δίνεται ιδιαίτερα έµφαση στην ισορροπία της προσωπικής
ζωής και της αυτοπραγµάτωσης της γυναίκας πέραν του µητρικού και συζυγικού της ρόλου.
Οι συνεντευξιαζόµενες, εποµένως,βρέθηκαν µετά το χωρισµό τους αντιµέτωπες µε το
δίληµµα που «επιβάλλεται» από τα «αντιφατικά» - διαφορετικά µηνύµατα των δύο
«κόσµων». Στις δύο γυναίκες, παρόλο που σχολίαζαν και ασκούσαν κριτική στα
επικρατέστερα νοήµατα του παρελθόντος για το ρόλο της γυναίκας, τελικά οι πολιτισµικές
αξίες αυτού του κόσµου τους «µιλούσαν» δυνατότερα από εκείνες του παρόντος, γεγονός το
οποίο τις ωθούσε σε έναν εσωτερικό βαθύ διχασµό, ο οποίος ενίσχυε µε τη σειρά του τη µη
νοµιµοποίηση της διαζευγµένης οικογένειας και της νέας ταυτότητας που καλούνταν να
δηµιουργήσουν, όπως φανερώνεται µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Π: [...] - Η γυναίκα δεν πρέπει να είναι γυναίκα, πρέπει να είναι ροµπότ πλέον, να έχει τη
δουλειά της, να έχει το σπίτι, λέει δεν πρέπει να σε βλέπει ο άνδρας να κάνεις δουλειές, γιατί
µετά σε βλέπει αλλιώς..., οταν λείπει ο άνδρας, να µην είναι κουρασµένη, να είναι πάντα
ξεκούραστη, βαµµένη, ντυµένη, να µην έχει το άγχος των παιδιών... Ε ναι, πρέπει να είναι µια
µηχανή... έλα βέβαια και στη θέση του άνδρα, να βλέπεις τη γυναίκα σου κάθε µέρα... φυσικά
εννοείται µε ρούχα του σπιτιού, ε κάποια στιγµή θα βαρεθείς να το βλέπεις αυτό... -Δηλαδή
πιστεύεις ότι και από την πλευρά τους έχουν κάποιο δίκιο; - Η εικόνα αυτή... ναι, δεν είναι
ότι καλύτερο... όχι δεν το υποστηρίζω... για τα µάτια του άνδρα δεν είναι ότι καλύτερο... Αν
σηκώνονται το ίδιο ε δεν θα τη βλέπει... µα δεν θα τη δει να κάνει δουλειές..., αλλά αυτό το
καθηµερινό τον κάνει να ξενερώνει..., είναι να το έχεις... - Η γυναίκα δηλαδή έχει
φορτωθεί... - Ναι, πάρα πολλά πάρα πολλά... πολλά περισσότερα..., δηλαδή..., όπως έλεγα...
σήµερα στον Α. (ένας πρώην σύντροφος – η µεγάλη της αγάπη), να µην πήγαινα δουλειά και
εγώ να καθόµουν σπίτι και να µας ζούσε..., γιατί οι γυναίκες κάνουν τις δουλειές και µετά
εντάξει... 48. - Μια µητέρα εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να εργάζεται; - Δεν ξέρω... εγώ το έχω
πει... να µην δούλευα..., αλλά κάποτε βαριέσαι και µέσα..., αλλά θα προτιµούσα να µην
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δούλευα παρά να κάνω τις δουλειές που κάνω τώρα... το θεωρώ άδικο... µια άλλη δουλειά να
συναναστρέφοµαι µε κόσµο ναι, θα µου άρεσε... - Μια µητέρα γυναικά καλύτερα είναι να
δουλεύεις ή να µην δουλεύει;- Θεωρώ ότι ένας άνδρας τη γυναίκα δεν την σέβεται τόσο αν
δεν δουλεύει..., όπως και κακά τα ψέµατα... αν η γυναίκα έχει µια πιο καλή δουλειά από τον
άνδρα πάντα θα νιώθει πιο µειονεκτικά... το πιστεύω..., γιατί και καλά... - Κοινωνικά ή
οικονοµικά; - Και να βγάζει περισσότερα χρήµατα, αλλά και να έχει µια καλύτερη θέση...
αισθάνεται µειονεκτικά... εεε... τι ήθελα να πω...; Από την άλλη, αν δεν δουλεύεις δεν την έχει
σε εκτίµηση... [...] - Από τη στιγµή που κάνεις παιδιά τελείωσε... τελείωσε! Αναγκαστικά
βάζεις τα παιδιά... τι θα αφήσεις τα παιδιά για να κάνεις τη ζωή σου... [...] 38. - Εσύ πώς
φαντάζεσαι την οικογένεια που θα ήθελες να δηµιουργήσεις; Και µάλιστα σε σύγκριση
µε την οικογένεια που έχεις σήµερα; - Εντελώς διαφορετική από αυτή την οικογένεια που
έχω σήµερα..., που δεν είναι οικογένεια... µονογονεϊκή είµαστε... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 26, συνάντηση 26η, 20.9.2012).
Ελ: [...] - Το κλασσικό, γιατί ο χωρισµός ήταν..,. καλύτερα να χωρίσεις παρά να ζεις τέτοιες
καταστάσεις. Καλό είναι να µην γίνονται αυτά τα πράγµατα (να χωρίζει κάποιος)...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Προς το παρόν
µε ενδιαφέρουν τα παιδιά µου, να τακτοποιήσω τα παιδιά µου, να βρω µια δουλειά, να µπορώ
να βγάζω τα έξοδα της οικογένειας..., εντάξει έχω τους γονείς µου µε βοηθάνε, αλλά εντάξει,
θα ήθελα να βρω και εγώ µια δουλειά. Να τα καταφέρω και µόνη µου! Να τα καταφέρω σε
όλους τους τοµείς µόνη µου! Γιατί αυτή τη στιγµή στο οικονοµικό δεν µπορώ να τα καταφέρω
µόνη µου! Αυτό πιο πολύ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η,
13.9.2012). [...]- Ναι, γιατί τώρα δεν µπορώ, γιατί το µικρό µε έχει πραγµατική ανάγκη, αν
µεγαλώσουν και δεν µε έχουν τότε ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση
19η, 16.10.2012). [...] - Άρα θα εξακολουθούσε και εξακολουθεί για σένα τα παιδιά να
είναι προτεραιότητα; - Σίγουρα! Σίγουρα! Αν βρω δουλειά θα προσπαθήσω να βρω δουλειά
τις ώρες που είµαι ελεύθερη, για να µη µου φάει χρόνο από την οικογένεια. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Ωστόσο οι αντιδράσεις των δύο γυναικών, σε ότι αφορά τα προαναφερθέντα εµπόδια
και διλήµµατα, φάνηκαν διαφοροποιηµένες. Στην περίπτωση της Ελπίδας, άντλησε
εσωτερική δύναµη από τον ίδιο της τον εαυτό προκειµένου να ξεπεράσει τα εµπόδια και τις
επώδυνες εµπειρίες που βίωσε. Η δύναµή της φανερώνεται από την αποφασιστικότητά της να
δηµιουργήσει µια «νέα» ζωή χωρίς συναισθήµατα τύψεων, προδοσίας, µίσους και αδυναµίας.
Φαίνεται ότι το διαζύγιο και η ζωή µετά από αυτό, αποτέλεσαν αφορµή για να εµπλακεί σε
µια διαδικασία ενδοσκόπησης. Αυτό της προσέφερε τα µέσα για ενίσχυση της αυτοενδυνάµωσής της, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού και της
ζωής της, στρέφοντας έτσι τον εαυτό της σε έναν κόσµο νέων δυνατοτήτων και προκαλώντας
αλλαγές στη ζωή της και στις σχέσεις της. Η ικανότητα της µητέρας να κοιτάξει πέρα από το
εξωτερικό και το επιφανειακό, της επέτρεψε να επιτύχει ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης
και να κατακτήσει έννοιες που συνδέονταν µε τις δράσεις της και την ύπαρξή της. Αυτή η
αυτογνωσία προώθησε την προσωπική της ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα. Η περίοδος αµέσως
µετά το διαζύγιο, αλλά και µετά την είδηση του νέου γάµου του πρώην συντρόφου της, ήταν
για την ίδια µια εποχή ενδοσκόπησης. Αρχικά αυτές αποτέλεσαν περιόδους εσωτερικής
αποµόνωσης, η οποία ήταν απαραίτητη για να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης
και αποδοχής και για να επανασυνδεθεί µε τον εαυτό της µε αυτοσεβασµό και
αυτοπεποίθηση. Σε αυτές, εποµένως, τις περιόδους έµαθε να «συγχωρεί και να ξεχνάει»
προκειµένου να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της, ο οποίος είχε επισκιαστεί από τα
συναισθήµατα θυµού, θλίψης και προδοσίας που είχε νιώσει, ιδιαίτερα µετά τη σύναψη νέου
γάµου από την πλευρά του πρώην συντρόφου.
Ελ: [...] - Ναι και αυτή αν ήξερε µπήκε µέσα σε ένα γάµο και τον διέλυσε... -Μπορεί να
ήξερε, µπορεί και όχι... δεν το ξέρουµε... και δεν έχει σηµασία...- Ναι, να πεις σε έναν καλό
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γάµο δεν µπορεί να µπει ένα τρίτο πρόσωπο... [...] - Ναι..., αυτό είναι αλήθεια... και εγώ το
ίδιο έκανα... και σαν γυναίκα... µόνο µητέρα... ναι..., είναι αλήθεια... τίποτα άλλο δεν ήµουν...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 2.9.2012).

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της Πετρούλας η επιθυµία για επιβίωση
επισκιάστηκε από το φόβο της απώλειας και από την εικόνα αδυναµίας που είχε διαµορφώσει
κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Η επίκτητη αδυναµία της εκφραζόταν µε παραίτηση από
οποιαδήποτε διεκδίκηση στη ζωή και από κάθε προσπάθεια για δηµιουργία µιας «νέας» ζωής
απαλλαγµένης από ενοχή, ψέµα, µίσος και αδυναµία. Οι δύο διαζευγµένες γυναίκες
περιγράφουν ότι:
Π: [...] - Πιστεύεις, δηλαδή, ότι δεν είσαι δυνατή; - Παλαιότερα καθόοολου..., παλαιότερα
ήµουν ένα πλάσµα που µόνο έκλαιγε... µόνιµα... κάθε µέρα κλάµα..., κάθε µέρα στο δωµάτιο,
στην τουαλέτα, κάθε µέρα να κλαίω... όσο ήµουν µε τον Τ. ... -Μετά αφού πάψατε να είστε
µαζί;- Και µετά δεν ήµουν δυνατή..., εντάξει µετά µε τον Ο. ... και µετά δεν ήµουν δυνατή
και µετά που χώρισα µε τον Τ.... κλάµα εγώ όταν έβλεπα ταινία, ελληνικές ταινίες..., πολύ
ευαίσθητη... πολύ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 40, συνάντηση 40η, 26.11.2012).

Οι δύο γυναίκες, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας παρουσίαζαν, επίσης,
έντονη αµφιθυµία σχετικά µε το χωρισµό και το διαζύγιο. Όπως υποστηρίζουν, µετά την
τυπική λήξη του γάµου τους προσπάθησαν να απελευθερωθούν από το ρόλο της συζύγου. Η
µεγαλύτερη πρόκληση σχετιζόταν µε την προσωπική τους ταυτότητα. Στην περίπτωση της
Ελπίδας, µετά το διαζύγιο είχε το χρόνο και την ευκαιρία να προβληµατιστεί σχετικά µε τα
γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή της και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά την καθόρισαν. Ο
χρόνος µετά το διαζύγιο της έδωσε την ευκαιρία να ανοικοδοµήσει µια «νέα» αίσθηση του
εαυτού, από την άποψη του να υφίσταται ταυτόχρονα ως µητέρα, µέλος µιας οικογένειας,
γυναίκα και µέλος της κοινωνίας. Ως αποτέλεσµα, η νέα αυτοεκτίµηση και η κατάκτηση
εµπιστοσύνης στον εαυτό της, της επέτρεψαν να αντιµετωπίσει – να µετριάσει τις
αντιξοότητες και να επαναπροσδιορίσει τον κεντρικό ρόλο της ταυτότητας της. Επίσης, στην
περίπτωση της Ελπίδας κυριάρχισε η ανάληψη ευθύνης για τη ζωή –το παρελθόν, το παρόν,
το µέλλον– µε αποτέλεσµα να προωθούνται θετικές αποφάσεις και να αναπτύσσονται νέοι
τρόποι αλληλεπίδρασης,ενώ στην περίπτωση της Πετρούλας κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να
υφίστατο. Αυτό όµως δε συνέβη, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια για ενδοσκόπηση βιωνόταν
επώδυνα, εφόσον ερχόταν σε σύγκρουση µε τη «βολική» εικόνα αδυναµίας και τους ρόλους
που είχε αναλάβει να ικανοποιήσει και παράλληλα ενεργοποιούταν ισχυρές αντιστάσεις τόσο
της ίδιας της γυναίκας, όσο και του οικογενειακού της συστήµατος. Επιπλέον η Πετρούλα,
παρόλο που ήταν εµπνευστής του διαζυγίου, δεν ήταν του χωρισµού, ενώ µε την Ελπίδα
συνέβη το αντίθετο. Ως αποτέλεσµα αυτού η Πετρούλα έµοιαζε να αισθάνεται ότι δεν είχε
κανένα έλεγχο πάνω στη διαδικασία και στη ζωή της µετά το διαζύγιο, ενώ στην περίπτωση
της Ελπίδας η αίσθηση της απώλειας ελέγχου ήταν παροδική και προβάλλεται ότι
επανακτήθηκε σταδιακά:
Π: [...] Γ3) - Αν σε ρωτούσα να µου πεις, ο τρόπος που βιώνεις την ζωή σου είναι σαν... Χα, χα... την γκαντεµιά µου! - Πιστεύεις ότι έχεις γκαντεµιά στο θέµα της αγάπης;- Ναι,
ναι! Γενικά στις σχέσεις... ναι... δεν µου έχει κάτσει κάτι σοϊκό, κάτι σοϊκό δεν µου έχει
κάτσει... - Γιατί πιστεύεις; - Δεν ξέρω! Δεν ξέρω..., αυτό τώρα που µου έτυχε... [...] - Εσύ
πιστεύεις ότι αυτό είναι θέµα τύχης ή επιλογής; - Ναι, θέµα γκαντεµιάς είναι. - Θέµα
γκαντεµιάς... - Ναι, θέµα γκαντεµιάς, όµως... πώς να πω... µοίρας... ναι ναι..., γι’ αυτό λέω
και στις µαντινάδες... [...] - Για το µέλλον εσύ έχεις όνειρα, προσδοκίες; - Ούτε καν!
Σκέφτοµαι το µέλλον, ούτε καν... δεν µπορώ να το σκέφτοµαι, µε φοβίζει... - Τι σε φοβίζει; Με φοβίζει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 43, συνάντηση 43η, 22.12.2012).
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Ελ: [...] - Ναι, γιατί τώρα είµαστε..., αν καταφέρω... (σιωπή) πριν µάθω γι’ αυτό το
περιστατικό, πριν µάθω ότι σταµάτησε να µε αγαπάει και προχωρήσει τη ζωή του. Αλλά
πιστεύω ότι προσπαθήσαµε, όχι πιστεύω προσπαθήσαµε και µείναµε φίλοι για χάρη των
παιδιών µας. Να µην έχουµε τσακωµούς και τέτοια... και το καταφέραµε, δηλαδή για αρκετό
χρονικό διάστηµα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012). [...] Μετά το διαζύγιο σε σχέση µε την ελευθερία σου πώς νιώθεις; - Πιο ελεύθερη... ναι...
νιώθω πιο ελεύθερη... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).

Συνολικά προκύπτει, ότι η κύρια δυσκολία τους στην αντιµετώπιση του βιώµατος του
διαζυγίου βασίστηκε στην απεµπλοκή τους από την παλιά ταυτότητα που είχαν οικοδοµήσει
κατά τη διάρκεια του γάµου. Στην περίπτωση της Ελπίδας η συµµετοχή της σε νέες σχέσεις
συνετέλεσε στη δηµιουργία µιας νέας εικόνας του εαυτού, ο οποίος είχε καταπιεστεί για
χρόνια. Με άλλα λόγια, το διαζύγιο αποτέλεσε την αφορµή, πάνω στην οποία ξαναέχτισε
µέρος της αυτοεκτίµησής της. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Πετρούλας το διαζύγιο έδρασε
ως επιβεβαίωση της αίσθησης αδυναµίας που είχε υιοθετήσει και ως εµπόδιο σε ότι αφορά
την κατάκτηση νέων ρόλων και τη δηµιουργία µίας νέας, πιο λειτουργικής ταυτότητας, όπως
παρουσιάζεται µέσα από τις αφηγήσεις:
Π: [...] - Γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος..., το ίδιο ακριβώς... ε... γενικά είναι τσιγκούνης, πολύ
απλή λέξη για να τον χαρακτηρίσεις... εεεε... ποτέ, ποτέ δεν έδινε... σου λέει τώρα... θα δίνω;
Οχι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 40, συνάντηση 40η, 26.11.2012). [...] - Όχι, δεν
νιώθω τύψεις για τους άλλους, νιώθω τύψεις για µένα. Είναι κάτι που θα το ήθελα και εγώ...
(να έχει µια παραδοσιακή οικογένεια) (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 40, συνάντηση
40η, 26.11.2012). [...] - Ναι..., πάντα ανασφαλής η Πετρούλα, δεν θα τα καταφέρει... ναι...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 41, συνάντηση 41η, 3.12. 2013).
Ελ: [...] - Εποµένως για σένα το διαζύγιο είχε και θετικές επιπτώσεις; - Ναι! Σαν άτοµο
ναι! Τη ψυχολογία µου, µου την ανέβασε! [...] - Τώρα οικονοµικά µπορείς και καλύπτεις
τις ανάγκες σας; - Όοχι! Αυτά που είναι από τον Α. όχι! Καµιά φορά µε βοηθάνε και οι
γονείς µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.6.2012).[...] - Ότι είχα,
στη ζωή µου προσπαθούσα µε ότι µέσα είχα. Ακόµα και τώρα µε τα µέσα που έχω προσπαθώ
να κάνω κάτι. [...] - Προς το παρόν µε ενδιαφέρουν τα παιδιά µου, να τακτοποιήσω τα παιδιά
µου, να βρω µια δουλειά, να µπορώ να βγάζω τα έξοδα της οικογένειας... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).[...] - Εεε... προσπάθησα να του πω
να µην χωρίσουµε, για τα παιδιά να είµαστε µαζί... εε..., όταν πια είδα ότι ήταν ανένδοτος, ότι
ήθελε σόνι και καλά να χωρίσουµε το δέχτηκα. Το είδα ότι το είχε αποφασίσει. Δεν δεχόταν
καµία συζήτηση. [...] - Ναι απλώς µετά το διαζύγιο ηρεµήσαµε κάπως. Έφυγε αυτή η ένταση.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

Εποµένως, το διαζύγιο στη µια περίπτωση ενίσχυσε την αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας και την οικοδόµηση µιας νέας ταυτότητας του διαζευγµένου γονέα ενώ
στην άλλη τις περιόρισε. Παρόλα αυτά και στις δύο υπό µελέτη περιπτώσεις αναδείχθηκε µια
ένταση, καθώς η αποκλειστική ανατροφή των παιδιών, στο πλαίσιο του διαζυγίου και της
πατρικής απουσίας, επέβαλε πολλούς περιορισµούς σε ότι αφορά την ενασχόληση µε τους
προσωπικούς τους στόχους. Η ένταση µεταξύ της αυτοπραγµάτωσης και των απαιτήσεων
απέναντι στις υποχρεώσεις έφερε στο προσκήνιο την έµφυλη διάσταση των διαζευγµένων
γυναικών, οι οποίες αυτο-προσδιορίζονταν όχι µόνο σαν µητέρες, αλλά και σαν γυναίκες, το
οποίο έρχεται σε σύγκρουση µε τον κοινωνικό ετεροπροσδιορισµό που εστιάζει στο µητρικό
ρόλο.
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8.2.3.2. Επώδυνες συναισθηµατικές αντιδράσεις – «πηγή ασάφειας ως προς την
αναδιοργάνωση του συστήµατος»
Η περίοδος µετά το διαζύγιο, όπως αναδεικνύεται από τις αφηγήσεις των δύο
γυναικών, αποτέλεσε µια οδυνηρή εµπειρία που προκάλεσε ποικίλες συναισθηµατικές
αντιδράσεις, όπως θυµό, κατάθλιψη, απελπισία, κ.ά. Οι δύο µητέρες µέσω του διαζυγίου τους
βίωσαν δραµατικά την απώλεια του διαχρονικού σκοπού της ζωής τους - «τη δηµιουργία µιας
ιδανικής παραδοσιακής οικογένειας» και µια ακόµα «εκτροπή» στο πλαίσιο της βιογραφικής
τους τροχιάς, όπως αυτά είχαν προσδιοριστεί µέσα στην προσωπική και οικογενειακή τους
ιστορία. Η προκύπτουσα συναισθηµατική αναταραχή, φαίνεται να προκάλεσε
βραχυπρόθεσµα ή / και µακροπρόθεσµα ποικίλες συναισθηµατικές καταστάσεις
(Chiribogaetal., 1978), δυσκολίες προσαρµογής και αναδιοργάνωσης στις νέες καταστάσεις.
Ειδικότερα, µέσα από τις αφηγήσεις των µητέρων, οι συναισθηµατικές τους αντιδράσεις την
περίοδο µετά το διαζύγιο θεµατοποιήθηκαν ως εξής:
1. Συναισθήµατα θυµού
Υπό το προίσµα των φωνών των διαζευγµένων µητέρων, το συναίσθηµα του θυµού
ήταν κυρίαρχο στη ζωή τους αµέσως µετά το διαζύγιο. Όταν υπάρξει ένα διαζύγιο, οι
συνέπειες είναι παρόµοιες µε τη βίωση ενός θανάτου στην οικογένεια. Πολλά συναισθήµατα
µπορούν να έρθουν στην επιφάνεια, όπως θυµός, απογοήτευση, φόβος, θλίψη, αγωνία, πίκρα,
µίσος και λύπη. Οι δύο µητέρες, στο πλαίσιο αυτών των συναισθηµάτων φάνηκε να
αµφισβήτησαν την αξία τους ως άτοµα, αλλά και την αξία των συντρόφων τους ή της σχέσης
/ της ζωής τους µαζί τους. Ο θυµός φαίνεται να κατευθυνόταν τόσο προς τον εαυτό τους, όσο
και προς τον πρώην σύντροφό τους για τις επιλογές του παρελθόντος. Η αλήθεια του θέµατος
είναι, ότι ο θυµός υπήρξε ένα γεγονός στη ζωή τους. Στην ουσία οι άνθρωποι, όπως και στην
περίπτωσή µας, µεγαλώνουν βιώνοντας συχνά θυµό από την αρχή της ζωής τους και οι
δράσεις τους µερικές φορές υποκινούνται από εκφρασµένο ή / και κεκαλυµµένο θυµό, ο
οποίος µεταφερέται από το παρελθόν διαγενεακά. Η Πετρούλα, µέσω του αφηγηµατικού και
του ποιητικού της λόγου που αποτυπώθηκε 1996 και η Ελπίδα, µέσω του αφηγηµατικού της
λόγου, εκφράζουν τα συναισθήµατα θυµού, απόγνωσης και το αίσθηµα αδικίας, από τα οποία
κατακλύζονταν στη µετά- διαζυγίου εποχή:
Π: [...] -Δυνατή... αποτυχηµένη... απέτυχα... [...]-Σε τι απέτυχες; - Διάλεξα τον λάθος
άνθρωπο. Εντάξει αρρώστησε ο Ο., αλλά έγινε καλά... δεν έχω όρια µου λένε στον Ο.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 21.5.2012).[...] - Με εκνευρίζει τόσο
πολύ που µε κρίνει, ποιος αυτός... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η,
4.6.2012). [...]- Εσένα πώς σε επηρέασε το διαζύγιο; [...]- Με θυµό, µε τύψεις που καθόµουν
τόσα χρόνια.... Με θυµό, µε νεύρα για τον εαυτό µου, αλλά αναγκάστηκα και πήρα τη ζωή
στα χέρια µου...., αναγκάστηκα... να µπορέσω, αναγκαστικά...... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 14.6.2012). [...]-18.19. Είσαι ευχαριστηµένη από τον τρόπο
που επικοινωνείτε και από τη σχέση σας (µε τον πατέρα της); - Δεν έχουµε επικοινωνία...
τα τυπικά... (συνέντευξη γενεογρ., συνάντηση 24η, 13.9.2012).
Θεέ µου που δίνεις τις χαρές εµένα εξέχασές µε…
Μου’δωσες µόνο βάσανα και ετυράνισές µε…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
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Ο βίαιος άνθρωπος έχει µηδαµινές ευαισθησίες είναι ασυνείδητος.
Ένας τέρας που «κατασπαράζει» ψυχές...
Δεν αγαπάει τον εαυτό του, πόσο µάλλον τους άλλους...
Η βία τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζει κάποιον που δεν έχει πάρει αγάπη σαν παιδί.
Είναι θύµα των καταστάσεων που έβλεπε, που έζησε και τον πονούσαν...
Σίγουρα θα στεναχωριόταν, θα έκλαιγε από παράπονο για ότι περνούσε τόσο άδικα εκείνος
και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας του.
Σίγουρα θα σκεφτόταν πως αυτά αυτά που βίωνε στο σώµα και την ψυχή του δεν θα τα κάνει
πράξη στην οικογένεια του αργότερα µια και γνωρίζει πόσο σωµατικό και πολύ περισσότερο
ψυχικό θα προκαλέσει.
Πιστεύει πως θα προφυλάσσει από κάθε είδους βία τα παιδιά και τη γυναίκα του.
Πως ποτέ δε θα γίνει η αιτία να πονέσουν όπως εκείνος.
Όµως σχεδόν κανείς δεν καταφέρνει να το αποβάλει από µέσα του...
Μεγαλώνοντας σκληραγωγείται και χάνει τις ευαισθησίες της παιδικής του ηλικίας...
εξαφανίζονται.
Κάποιες φορές µετανιώνει για ό,τι κάνει...
βρίζει τον εαυτό του για την κατάντια του,
σκύβει το κεφάλι... ορκίζεται πως δε θα το ξανακάνει... και το πιστεύει, µέχρι την επόµενη
φορά που και πάλι δεν θα µπορέσει να ελέγξει τον εαυτό του, δε θα µπορέσει να διαχειριστεί
το ξέσπασµα και τα νεύρα του που τα προκαλούν λόγοι άνευ σηµασίας... αλλά όποιος ψάχνει
βρίσκει και αυτό ισχύει και στην περίπτωση ενός βίαιου ανθρώπου.
Ασυνείδητα φέρεται όπως του είχαν φερθεί και δε σκέφτεται το κακό που προκαλεί...
Μόνο αν το καταλάβει και ζητήσει βοήθεια θα µπορέσει να αλλάξει αλλά αυτό θέλει δύναµη
ψυχής.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47.«Σκέψεις της Πετρούλας για τη βία του Τάσου»).
Ελ: [...] - Εσύ ήσουν θυµωµένη από το διαζύγιο; - Βέβαια! Γιατί αλλιώς περιµένεις το γάµο
σου και αλλιώς µετά είναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση 19η,
16.10.2012).[...] - Αν σε ρωτούσα τώρα τι άποψη έχεις για τον Α. τι θα µου περιέγραφες; Αχ! Δεν ξέρω τι να σου πω... ώρες ώρες ,όταν είµαι στα νεύρα µου, λέω τον µαλάκα, χα ας
πούµε! Συγγνώµη κιόλας, τι µου έκανε... να µε έχει φέρει ως εδώ... ταον στήριζα τόσα χρόνια,
ας πούµε και αυτός µε πρόδωσε, ας πούµε, µε τον χειρότερο τρόπο... και από την άλλη λέω
είχαµε ζήσει τόσα χρόνια µαζί... [...] - Ότι µου φώναζε, ότι δεν πήγα... και του το είπα κιόλας,
ότι αυτή ήταν η πραγµατική αιτία που δεν δέχθηκα να πάω στο..., γιατί µου φώναζες! Από
µικρή... εγώ θυµάµαι µια ζωή στο µαγαζί από µικρή να µου φωνάζουνε..., οπότε εγώ µετά δεν
µπορούσα τη φωνή..., οπότε ασυνείδητα αυτό το τραύµα..., όχι τραύµα δεν µπορώ να το πω...,
αυτή την ψυχολογική πίεση που µου είχε ασκηθεί από τον πατέρα µου, όταν την έκανε κάποια
στιγµή ο Α. τον Α. τον αποµάκρυνα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 21, συνάντηση
21η, .17.10.2012). [...] - Τι κάνεις; - Βασικά µε πιάνει η κακία µου! - Σε ποια πράγµατα; Σε
τι θέµατα σε πιάνει; - Η κακία µου;! Βασικά µε πιάνει να αρχίζω να φωνάζω σε οτιδήποτε!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 32η, 19.2.2013). [...] - Ίσως µπούχτησα
τόσα χρόνια! Χα... τα κρατούσα, τα κρατούσα µέσα µου, ώσπου κάποια στιγµή βγήκαν µόνα
τους!(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 33, συνάντηση 33η, 14.3.2013).
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2. Αίσθηµα απελπισίας
Το διαζύγιο, όπως προκύπτει µέσα από τις αφηγήσεις των δύο γυναικών, αποτέλεσε,
επιπλέον, µια συναισθηµατικά φορτισµένη µετάβαση, δίνοντας µια αίσθηση απόγνωσης. Η
εµπειρία του διαζυγίου φαίνεται ότι οδήγησε τις δύο µητέρες στη δηµιουργία ενός «τοίχου»
άµυνας και αυτοπροστασίας προκειµένου να «κρυφθούν», καθώς δήλωναν ότι δε θα
επέτρεπαν να γίνουν για ακόµη µία φορά ευάλωτες. Αν και ήταν µια φυσική αντίδραση
αυτοάµυνας, φάνηκε ότι η αντίδραση αυτή δεν ήταν ούτε λειτουργική ούτε παραγωγική.
Αργά ή γρήγορα ο «τοίχος» προκύπτει ότι κατέρρευσε και η πραγµατικότητα βιώθηκε ακόµα
πιο δύσκολα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, συχνά αυτού του είδους οι αντιδράσεις αποτελούν
κληρονοµούµενα παραµορφωµένα µοτίβα σκέψης, που συµβάλλουν στο αίσθηµα απελπισίας,
το οποίο αναδεικνύεται και από τις περιγραφές των δυο γυναικών:
Π: [...] - Δεν µπορώ... έλεος! Πρόβληµα! Πρόβληµα! Πρόβληµα! -Τι σχέδια έχεις για το
µέλλον;-Εγώ δεν κάνω σχέδια και όνειρα µεγάλα, γιατί θα µείνουν όνειρα αυτά όπως και τα’
άλλα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 14.6.2012).
Ελ: [...] -Τα συναισθήµατα σου, τότε που το βίωσες σαν τραύµα, ποια ήταν; - Απόρριψη,
ότι δεν αξίζω... Αυτό..., το ίδιο που ένιωσα όταν έµαθα και για την ίδια γυναίκα. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 25η, 27.11.2012).

3. Συναίσθηµα µοναξιάς
Η έρευνα αναδεικνύει, ότι για τις δύο γυναίκες η µοναξιά κατά τη διάρκεια της
πρώτης περιόδου του διαζυγίου ήταν µικρότερη σε σχέση µε τις επόµενες περιόδους. Η
µοναξιά δεν είναι ένα συναίσθηµα που επηρεάζει το άτοµο, ωστόσο στην πραγµατικότητα
είναι διαδοµένο στη σύγχρονη κοινωνία. Αν και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα µοναξιάς, η
µοναξιά εξακολουθεί να αποτελεί ένα µέρος της ανθρώπινης εµπειρίας. Για τις δύο µητέρες,
από τη µία πλευρά υπήρχε η οδυνηρή συνειδητοποίηση της µόνης ύπαρξης, η οποία
ανακουφιζόταν σε κάποιο βαθµό από την τηλεόραση, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.
και από την άλλη πλευρά υπήρχε η αίσθηση της µοναξιάς που ήταν παρόµοια µε την πλήξη, η
οποία προέκυπτε από ένα αίσθηµα κενού σε ότι αφορά τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους µε
τους σηµαντικούς άλλους, µε τους οποίους φυσικά ήταν κοντά, αλλά συναισθηµατικά
αποµακρυσµένες ή και συγχωνευµένες. Οι δύο µητέρες αποτυπώνουν το πώς βίωναν τη
µοναξιά τους µέσω ιχνογραφικών έργων (7 και 3 & 5), ενώ η Πετρούλα και µέσω του
ποιητικού της λόγου (2009 και 2013):
«Ακόµα κι η πιο ψιλή κορφή αναζητά το χιόνι
Θέλει κι εκείνη συντροφιά για να µην είναι µόνη…»
Στον απόηχο της µοναξιάς και στον χαµό τσ’ ελπίδας
στη σκέψη µου θα έρχεσαι σαν φως µιας ηλιαχτίδας.
Μιας ηλιαχτίδας που έσβησε (άδοξα)µα πάντα θα πλανάται,
γιατί έχει ανεκτίµηταπράγµατα να θυµάται... (για πάντα)
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Όποιος γνωρίζει µοναξιά στ’ αλήθεια τι σηµαίνει,
θα πει πως είναι µια φωνή απού σε ξεκουφαίνει…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Π: [...]-Δεν µπορώ µόνη... -Σε φοβίζει εσένα η µοναξιά;- Δεν την αντέχω! Γιατί ναι, είχα...
πολλές φορές ήµουν σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση και να φταίει αυτό..., να φταίει που
ήµουν µόνη... πολλά βράδια... και τώρα... παραµυθιάζοµαι ότι δεν έχω µοναξιά, γιατί λέω έχω
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σχέση... Χα, χα... παραµυθιάζοµαι ναι... αυτοπαραµυθιάζοµαι, όµως... παραµυθιάζοµαι
,όµως... δεν παύει να παραµυθιάζοµαι! Δεν θα ήµουν µόνη µου τα βράδια, δεν θα κοιµόµουν
µόνη µου τα βράδια και την ηµέρα δεν θα ήµουν µόνη... (ιχνογραφικό έργο 7.«Τα στάδια της
ζωής σου παρελθόν - παρόν - µέλλον όσον αφορά την αγάπη και τις σχέσεις σου µε το άλλο
φύλο», συνάντηση 46η, 14.2.2012).

Ιχνογραφικό έργο 7. «Τα στάδια της ζωής µου παρελθόν - παρόν - µέλλον όσον αφορά την αγάπη
και τις σχέσεις µου µε το άλλο φύλο».
Ελ: [...] - Εσύ έχεις όνειρα για τον εαυτό σου; - (σιωπή)... Δεν µπορώ να σου πω τώρα..., ας
πούµε κάποιες φορές νιώθω µόνη. [...] - Όταν τα παιδιά το βράδυ κοιµούνται νιώθω µόνη µου.
Εεε..., αλλά µόνο αυτό... αυτές οι κρίσεις µε πιάνουν ακόµα..., η µοναξιά... - Πώς
δηµιουργείται αυτή η αίσθηση µοναξιάς; - Από µόνη µου. Θα ήθελα εκείνη τη στιγµή να
έχω κάποιον δίπλα µου να µιλήσω. (ιχνογραφικό έργο 3 «ο τρόπος που βιώνω την αγάπη»,
συνάντηση 18η, 9.10.2012). [...] - Το παρόοον είναι µόνο µοναξιά, τίποτα άλλο! Μόνο
µοναξιά, γι’ αυτό µόνο βρέχει δεν... [...] - Αν σου έλεγα να βάλεις ένα τίτλο σε αυτή τη
ζωγραφιά σε σχέση µε τα στάδια της ζωής σου, σε σχέση µε την αγάπη και το άλλο φύλο
ποιος θα ήταν; - Μοναξιά µου όλα... - Μοναξιά µου όλα... - Γιατί πάντα θα υπάρχει µοναξιά.
Πιστεύω ότι σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει µοναξιά. Αν δεν είσαι εσύ καλά και σε ένα
µαγαζί γεµάτο κόσµο να είσαι πάλι θα νιώθεις µόνος. Πώς λέγανε, ένα παλιό τραγούδι είναι,
«και µαζί και µόνος πάλι νιώθω µόνος. Και µαζί και µόνος πάλι νιώθω µόνος» (ιχνογραφικό
έργο 5 «τα στάδια της ζωής µου παρελθόν - παρόν - µέλλον όσον αφορά την αγάπη και τις
σχέσεις µου µε το άλλο φύλο», συνάντηση 33η, 14.3.2012).
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Ιχνογραφικό έργο 3 . «O τρόπος που βιώνω την αγάπη».
«Μοναξιά µου όλα»

Ιχνογραφικό έργο 5. «Τα στάδια της ζωής σου παρελθόν - παρόν - µέλλον όσον αφορά την αγάπη
και τις σχέσεις µου µε το άλλο φύλο».

4. Καταθλιπτικά συµπτώµατα
Οι υπό µελέτη γυναίκες ανέφεραν, ότι παρουσίασαν συµπτώµατα κατάθλιψης σε
κάποια σηµεία της µετάβασης, ενώ ταυτόχρονα έδιναν αγώνα για να συνεχίσουν να
διεκπεραιώνουν τις καθηµερινές τους εργασίες. Ωστόσο, για την κάθε µια οι πηγές
κατάθλιψης ήταν διαφορετικές. Μάλιστα, τα καταθλιπτικά τους συναισθήµατα µοιάζει να
µην σχετίζονταν µε το διαζύγιο αυτό καθαυτό, αλλά µε την απώλεια της κοινωνικής θέσης,
την πτώση του βιοτικού επιπέδου, την οικονοµική ευπάθεια, την ανασυγκρότηση της εικόνα
του εαυτού, τις αντιξοότητες στην παιδική τους ηλικία, την ανασφάλεια του µέλλοντος, αλλά
και µε την απώλεια της συντροφικότητας και της µακροχρόνιας προσκόλλησης. Τέλος
προβάλλεται µέσα από τις αφηγήσεις τους, ότι τα καταθλιπτικά συµπτώµατα ήταν
αποτέλεσµα του συνδυασµού όλων των παραπάνω παραγόντων και της ανάληψης
πολλαπλών και συχνά αντιφατικών ρόλων στην καθηµερινότητα. H Πετρούλα στην
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παρακάτω µαντινάδα, την οποία έγραψε το 2013, και η Ελπίδα, µέσω του ιχνογραφικού της
έργου (6), αλλά και µέσω των παρακάτω αφηγήσεών τους, φανερώνουν τον τρόπο µε τον
οποίο βίωναν τη ζωή τους, καθώς και τον απολογισµό που έκαναν:
Πάντοτε θα τ’ αναζητώ τ ’άτιµα περασµένα,
τα χρόνια της ανεµελιάς τα πιο ευτυχισµένα…(που λίγα ήταν γραµµένα…)
Απ’ όταν ήµουν είκοσι άρχισε να µε δέρνει
ο πόνος κι από τότε’ σας ποτέ δεν ξεθυµαίνει…
Με δίκασε από µικρή το µαλθακό µυαλό µου…
κι απού δεν άκουγα αυτούς που’ θέλαν το καλό µου…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Π:[...] -Τα παλιά τα χρωστάµε...., τα καινούργια... -Εσύ θα τα δώσεις όλα; - Λες να τα δώσει
ο Τ.;! Τι λες...;! Δεν το πιστεύω αυτό! Δεν το πιστεύω αυτό που ‘χω! Δεν το πιστεύω! [...] -Το
οικονοµικό; - Δεν ξέρω, δεν ξέρω! Τα έχω παίξει ρε Αλίκη! Δεν ξέρω τι θα τους δίνω για το
σχολείο! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] - Ναι,
γιατί δεν θα είχα αυτό το βαρύ φορτίο που κουβαλάω... όλοι λένε τα παιδιά µου! Εγώ όχι... Γιατί το νιώθεις σαν φορτίο; - Το ότι τα µεγαλώνω µόνη µου, το ότι είµαι µόνη µου, το ότι
δεν έχω αυτά που θέλω για να τα µεγαλώνω ακόµα καλύτερα, το ότι δεν έχω πια υποµονή
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 3.11.2012). [...] -Φυσικά και ναι..,
εντάξει... έχω προσκολληθεί µε το σπίτι, µε τα παιδιά και δεν κοιτάζω την Πετρούλα όπως θα
έπρεπε η αλήθεια είναι...! [...] - Το µόνο που να κάνω είναι να κάθοµαι εδώ σαν φυλακή... - Τι
το κάνει σαν φυλακή;- Και µόνο τα παιδιά να σκέφτοµαι και µόνο το οικονοµικά..., αν θα
διαβάσει... τα πάντα τα πάντα... και δεν έχω κάποιον να µοιραστώ... τον πατέρα τους, το
καλύτερο θα ήταν να έχω τον πατέρα τους, γιατί οποιαδήποτε άλλος δεν έχει δικαίωµα..
Νιώθω όλα τα βάρη και δεν είναι εύκολο... ουφ... κουράστηκα! Δεν ξέρω! Και είναι µόνιµο,
από εµένα περνάνε όλα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η,
30.10.2012).
Ελ: [...] - Όχι! Είναι κάποια πράγµατα στη ζωή σου που θα σου συµβούν έτσι και αλλιώς!
Είτε επειδή είναι η µοίρα, είτε επειδή τα προκάλεσες εσύ ο ίδιος. Κάποια πράγµατα είσαι
γεννηµένος για να τα ζήσεις. Δεν είµαι από τους ανθρώπους, ακόµα και τότε µε την
κατάθλιψη που έπινα και που µου είπες πώς αυτό επηρεάζει... και πάλι αυτό δεν άφησα να
φανεί στα παιδιά. Δεν το άφησα να εξωτερικευτεί ώστε να επηρεάσει τα παιδιά. Ακόµα και
τότε που σου είχα πει ότι µου είχε κοπεί τελείως η όρεξη, που δεν µπορούσα να φάω και
τέτοια..., όταν είδα ότι ο Ε. έβλεπε κάποιες αλλαγές που δεν µπορούσα να τις κρύψω και όταν
έβλεπα ότι κάθε µέρα για µια βδοµάδα µε ζύγιαζε για να δει τι έγινε στα καλά καθούµενα...,
γιατί τα παιδιά δεν άκουγαν την συζήτηση, για να µην ακούσουν, γιατί έβγαινα τελείως έξω,
ούτε να µε δουν όταν θα έπινα ένα ποτό για να καταφέρω να κοιµηθώ και τότε σιγά σιγά το
σταµάτησα για να µην επηρεάσω τα παιδιά. [...] - Πιστεύω, ότι τότε µε το ποτό ή µε την
µουσική... ήταν ένα είδος ξεσπάσµατος... ή όταν πήρα το αµάξι ήταν ένας τρόπος
ξεσπάσµατος, αλλά µε τρόπο που δεν επηρεάζει τα παιδιά... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 28, συνάντηση 28η, 11.12.2012).
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Ιχνογραφικό έργο 6. «Πώς βιώνω την καθηµερινότητα µου».

Παράλληλα µοιάζει ένα ευρύ φάσµα των συναισθηµατικών, καθώς και των φυσικών
δυσκολιών, να ήταν παρόντα σε όλη τη διαδικασία προσαρµογής, η οποία δυσχεραινόταν
περαιτέρω από τα προϋπάρχοντα προβλήµατα µέσα στην οικογένεια, όπως ασθένειες,
αδυναµία επαρκούς συνεννόησης, κ.ά. Η Πετρούλα το 2001 γράφει για το κρίσιµο γεγονός
της ασθένειας του γιου της (µεταφορικό έργο 6) και η Ελπίδα για τις δυσκολίες της κόρης της
(µεταφορικό έργο 11):
Μητέρα Παναγία µου βοήθα το παιδί µου…
Μην το αφήσεις να χαθεί γιατί ’ναι η ζωή µου…
Προστάτεψέ τον Παναγιά και µένανε το γιο µου
Γιατί ’χω τον µοναδικό στον κόσµο Άγγελό µου…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Θαύµα-αναµονή, προσµονή, ελπίδα,
απερίγραπτη χαρά - καινούργια ζωή.
Ελπίδα για το καλύτερο. Ζήλεια.
Ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον χωρίς
προβλήµατα και άγχος για το µέλλον του παιδιού.
Χωρίς ρατσισµό από τους γύρω του.
Η προσαρµογή του στο κατάλληλο περιβάλλον
όπου αυτό θα είναι το καλύτερο για το παιδί και
την ψυχική αλλά και σωµατική του υγεία.
(µεταφορικό έργο 11. «Γράµµα της Ελπίδας για την κόρη της»)

5. Μειωµένη αυτοεκτίµηση
Το χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης των δύο γυναικών, φαίνεται να σχετιζόταν µε το
γεγονός ότι εξαρτήθηκαν από τους πρώην συντρόφους τους, οι οποίοι, όπως οι ίδιες
υποστηρίζουν, πρόδωσαν τις προσδοκίες τους. Επίσης φαίνεται, ότι οι δύο γυναίκες είχαν
υιοθετήσει την πεποίθηση πως δεν µπορούν οι ίδιες να λειτουργήσουν για το συµφέρον το
δικό τους και των παιδιών τους αυτόνοµα, υπεύθυνα, ισότιµα έξω από τα όρια της
οικογένειας:
Π: [...] - Και πάλι φοβάµαι...., ότι δεν είµαι καλή µαµά..., δεν είµαι... φωνάζω..., είµαι
στεναχωρηµένη..., είµαι υπερβολική, υπερπροστατευτική για το καλό τους, αλλά αυτά
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νευριάζουν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.5.2012). [...] - Εεε...
µου λέει για τις κοπελιές που ήταν πανέµορφες, εγώ δεν πιάνω τίποτα... [...] - Γιατί είµαι
ανασφαλής άτοµο, νιώθω ανασφάλεια γι’ αυτό που είµαι και γενικά µου δηµιουργεί ένα, αυτό
το να µην εµπιστεύοµαι. - Σε τι θέµατα είσαι ανασφαλής; - Π.χ. για το σώµα µου..., εντάξει
είµαι και µεγάλη δεν είµαι και καµιά κουκλάρα και όλα αυτά ναι... µε κάνουν να...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 37η, 12.11.2012). [...] - Από πού
πιστεύεις ότι έρχεται αυτό το αίσθηµα αδυναµίας που αισθάνεσαι; Τι σε έχει να µην
αισθάνεσαι... δυνατή; - Οι καταστάσεις που ζω..., οι καταστάσεις που ζω... χα, χα..., αν όχι
όλες οι περισσότερες... Να πεις από βλακεία µου, ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
34, συνάντηση 34η, 30.10.2012).
Ελ:[...] - Γιατί συνέβη αυτό; Πώς ήρθε αυτή η ανισορροπία; - Ίσως δεν ήµασταν άξιοι
αντίπαλοι ώστε να συνυπάρξουµε µαζί. - Τι εννοείς; - Ίσως ο Α. ήταν πιο δυνατός από εµένα,
οπότε κάποια στιγµή µε έριξε κάτω. Αυτό εννοώ ότι δεν ήµασταν ισάξιοι αντίπαλοι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 28, συνάντηση 28η, 11.12.2012). [...] - Όχι. Γιατί ξέρω
ότι θα είναι και αυτή εκεί. Αισθάνοµαι σε σχέση µε αυτή ότι θα είµαι πολύ λιγότερη εγώ.
Οπότε αν µας δούνε µαζί θα λένε καλά έκανε και την παραίτησε για µια άλλη γυναίκα, γιατί
είναι πιο όµορφη! Αυτό φοβάµαι. [...] - Και πιστεύω, ότι αν τυχόν συναντηθούµε κάπου θα
έχω... θα είµαι πολύ χειρότερα, γιατί θα πούνε καλά έκανε και την παράτησε. Γι’ αυτό δεν
θέλω να συναντηθούµε. Γιατί φοβάµαι την σύγκριση. [...] -Αλλά πιστεύω η σύγκριση, θα
είµαι πολύ κατώτερη από αυτή. Ήδη µορφωτικά είµαι κατώτερη από αυτή. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 29, συνάντηση 29η, 15.12.2012).

6. Ενοχή
Επιπλέον στην περίπτωση των δύο υπό µελέτη µητέρων αναδεικνύεται ,ότι η ενοχή
ήταν κυρίαρχο συναίσθηµα, καθώς αισθάνονταν ντροπή, θυµό και θλίψη επειδή δόθηκαν
συναισθηµατικά σε άτοµα - τους πρώην συντρόφους τους - τα οποία, όπως υποστήριξαν,
πρόδωσαν τις προσδοκίες τους και τις προσπάθειές τους , αλλά και ενοχή προς τα παιδιά
τους, τα οποία, όπως ανέφεραν, στερούνταν την έννοια και τα οφέλη της «ολοκληρωµένης»
οικογένειας. Αυτή η συναισθηµατική αντίδραση, µάλιστα, ενισχυόταν από εκδηλώσεις
υποτίµησης ή απόρριψής τους εκ µέρους ατόµων του περιβάλλοντός τους για τις
«λανθασµένες» συµπεριφορές τους / επιλογές τους. Το αίσθηµα ενοχής αποτυπώνεται από τις
µητέρες ως εξής:
Τα βάζω µε τη µοίρα µου όσο και αν µου λέει
«δε φταίω εγώ για ότι ζεις η κεφαλή σου φταίει…»
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Π: [...] - Εντάξει νιώθω και εγώ κάποιες ενοχές. Αλλά από την άλλη ήταν κάτι που δεν...
δεν..., και δεν είναι δικαιολογία αυτό..., κάτι που δεν... δεν γινόταν να κάνω πίσω ή να κάνει
πίσω. Ήταν κάτι πολύ πιο δυνατό από αυτές τις τελευταίες που ένιωθα. - Τότε εσένα πού
βασίζονται αυτές οι ενοχές; - ... [...] -Τότε πού βασίζεται αυτή ενοχή σου; - Την αγάπη που
έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο δεν την έχω πάρει ούτε από δικά µου πρόσωπα. Σε τέτοια
ένταση, σε τόσο... -Τότε πού στηρίζεται η δική σου πλευρά; - Στο ότι δεν ταιριάζαµε
απόλυτα ηλικιακά. Αυτό και µόνο. Αλλά ήταν κάτι που δεν µπορούσα να το αποδιώξω από
µέσα µου, από την ψυχή µου. - Το κοινωνικό πρέπει σε κάνει να νιώθεις; - Αυτό, αυτό
µόνο. Μόνο αυτό..., αλλά ταιριάζαµε τόοοσο πολύ σε όλα! (συνέντευξη για τις µαντινάδες,
2013).
Ελ: [...] -Πιο πολύ µε τον εαυτό µου τα είχα βάλει. - Ότι δηλαδή;- Ότι δηλαδή είχα
παραµελήσει τελείως τον εαυτό µου και δεν τον ελκούσε όταν τον έβλεπε, όσο τον έβλεπε.
[...]-Έφταιγε αυτός που πήγε στο..., αλλά φταίω και εγώ που δεν πήγα... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Πιο πολύ είναι οικονοµικό, ότι
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δεν µπορώ να προσφέρω στα παιδιά µου αυτό που θέλουν ή αυτό που θέλω εγώ να τους δώσω
ή ότι δεν είµαι αρκετά τρυφερή είτε λόγω κούρασης ή λόγω πίεσης χρόνου. Αυτό πιο πολύ.
[...] - Τι συναισθήµατα σου δηµιουργεί; - Τύψεις, γιατί δεν µπορώ να βοηθήσω τη δεδοµένη
στιγµή τα παιδιά µου σε κάτι που θα τους κάνει καλό, που ξέρω ότι θα τους κάνει καλό. [...] Τύψεις από την άποψη ότι δεν προσπάθησα πολύ, ίσως έπρεπε να το αφήσω και να δεχθώ να
πάω µαζί του. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

7. Χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης
Σε ότι αφορά το επίπεδο ικανοποίησης, τόσο προ όσο και µετά το διαζύγιο των δύο
γυναικών, φαίνεται να αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό θέµα. Ειδικότερα, το επίπεδο
ικανοποίησής τους µοιάζει να συνδεόταν µε την αίσθηση προσαρµογής του τρόπου ζωής τους
βάσει κάποιου συγκεκριµένου σκοπού και του βαθµού της ικανότητάς τους να βαδίζουν πάνω
σε κάποια συγκεκριµένη «τροχιά». Παράλληλα, ενισχυόταν από τη µη ικανοποίηση των
επαγγελµατικών – οικονοµικών στόχων τους. Ένας άλλος παράγοντας,που φαίνεται να
επηρέασε το χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης τους, είναι η αίσθηση απώλειας του εσωτερικού
ελέγχου και η αύξηση του εξωτερικού. Ειδικότερα η αίσθηση απώλειας του πρώτου ενέτεινε
τη µη ανάληψη ευθύνης για ό,τι συµβαίνει στη ζωή, ενώ του δεύτερου την αίσθηση ότι
εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. η τύχη, ο πρώην σύντροφος, κ.ά.) είχαν προκαλέσει µία
δυσάρεστη κατάσταση και την αίσθηση ότι τα ίδια τα άτοµα δεν µπορούσαν να κάνουν
τίποτα για να αναστρέψουν την κατάσταση, γεγονός το οποίο αποτελούσε κύρια πηγή
άγχους, µη προσαρµογής και χαµηλού επιπέδου ικανοποίησης. Ένας επιπλέον παράγοντας,
που σχετιζόταν µε το χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης τους, ήταν η ανυπαρξία ενός συστήµατος
υποστήριξης, το οποίο θα µπορούσε να κατανοήσει όχι µόνο τις πρακτικές τους ανάγκες,
αλλά και τις συναισθηµατικές (Diedrick, 1991). Εποµένως το αίσθηµα αυτοαποτελεσµατικότητας, άρα και ικανοποίησης, πληττόταν, εξαιτίας της έλλειψης ατόµων, µε
τα οποία θα µπορούσαν να εργάζονται από κοινού για την απόκτηση όλων αυτών που δεν
µπορούσαν να κατακτήσουν µόνες τους, προκειµένου να τους παράσχουν όχι µόνο
οικονοµική, αλλά και συναισθηµατική στήριξη σε κρίσιµες περιόδους και σε περιόδους
έκτατης ανάγκης, κάτι το οποίο σχετίζεται µε την ύπαρξη κοινού σκοπού. Επίσης ανέδειξαν,
ότι κύριος παράγοντας µη ικανοποίησης ήταν η απουσία συντροφικότητας, γεγονός το οποίο
έπληττε την ποιότητα της ζωής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Πετρούλα αναζητούσε µε κάθε
κόστος να έχει έναν µόνιµο σύντροφο στη ζωή της, καθώς αξιολογείτο ως κεντρικός
παράγοντας ικανοποίησης. Ίσως αυτή η ανάγκη σχετιζόταν µε την ποιότητα της σχέσης, η
οποία θα συνέβαλε στην ικανοποίηση της από τη ζωή και θα της παρείχε συγκεκριµένο
σκοπό και το αίσθηµα του ανήκειν, κάτι το οποίο στην περίπτωση της Ελπίδας
παρουσιαζόταν µε µικρότερη ένταση, καθώς προσδιόριζε ως κεντρικό σκοπό της ζωής της
την ικανοποίηση του µητρικού της ρόλου. Τέλος σηµαντικός παράγοντας, που επέδρασε στο
χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης των δύο γυναικών µετά το διαζύγιο, ήταν ο τρόπος που βίωναν
και αντιµετώπιζαν τη διαδικασία του διαζυγίου. Πιο συγκεκριµένα οι δύο µητέρες βίωναν την
µόνη γονεϊκότητα, που ήταν αποτέλεσµα του διαζυγίου, ως µία δύσκολη διαδικασία κυρίως
σε ότι αφορά τον µητρικό τους ρόλο, όπως απεικονίζεται στις παρακάτω αφηγήσεις τους και
το µεταφορικό έργο 4 της Ελπίδας:
Π: [...] - Γενικά ο µπαµπάς µου οι χωρισµένοι..., µου λέει βλακείες και τι θα γίνεις τώρα και
θα µείνεις έγκυος, και του λέω πας καλά....; - Έλεγε ότι είναι καλύτερα να µη χωρίσεις; Ήξερε, αλλά έλεγε καλύτερα να µην χωρίσει µια γυναίκα, αλλά το πήρε απόφαση. -Τώρα τι
σου λέει; - Βλέπεις σε κακό σου βγήκε..., µόνη σου και αυτός κάνει τη ζωή του. Και του λέω
εντάξει µπαµπά, σε παρακαλώ... [...] - Φοβάµαι! Φοβάµαι και να... τώρα γελάω ρε Αλίκη,
αλλά τότε... τρεις φορές κάρβουνο... την τελευταία φορά... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 4.6.2012).[...] - Όχι, είµαι πάρα πολύ, ακόµα πολύ ευαίσθητη...,
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όχι σκλήρυνα ότι µεγάλωσα δύο παιδιά µόνη µου... αναγκαστικά..., αλλά και πάλι δεν έχω
σταθεί στα πόδια µου... Φοβίες..., του λέω πάρε το παιδί να δεις τον φόβο... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8 η, 14.6.2012).
Ελ:[...]-Έχεις κάποιο σχέδιο που σκέφτεσαι να το εφαρµόσεις ώστε να τα επιτύχεις αυτά,
τους στόχους σου; - Αυτό που µε ενδιαφέρει τώρα είναι να δω τι θα γίνει µε το σχολείο της
µικρής και να βρω µια δουλειά, αυτό είναι που µε ενδιαφέρει τώρα. Οτιδήποτε δουλειά, δεν
µε νοιάζει αυτό. Να ξέρω ότι θα έχω ασφάλεια και κάποια λεφτά να µπορούµε να
πορευόµαστε. [...] - Φοβάµαι ότι θα αντιδράσουν άσχηµα..., δεν θέλω να κρύβεται στην γωνία
για να δει τα παιδιά... να γίνονται φασαρίες..., τι να κάνω; Δεν θέλω να γίνουν αυτά που
κοροϊδεύω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 2.9.2012). [...]- Τις
δυσκολίες πώς τις χειρίζεσαι; - Ας πούµε και δύσκολες στιγµές να έχω δεν θα το δείξω
µπροστά σε άλλους.- Δεν θα το δείξεις... - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16,
συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Σαν ένας δρόµος µε στροφές και στενά περάσµατα, που
πρέπει να τα ξεπεράσω όλα για να φτάσω εκεί που θα µε κάνει εµένα, αλλά και τους άλλους
ευτυχισµένους. Ναι, έχω έναν δρόµο µπροστά µου. Άλλοτε είναι ίσιος, άλλοτε έχει στενές
στροφές... άλλοτε έχει στενά περάσµατα, µε αποτέλεσµα να σε βγάζει σε άλλο δρόµο µέχρι να
καταλήξεις στην ευτυχία. - Εσύ τώρα µέσα σε αυτή την εικόνα πού βρίσκεσαι; - Εγώ είµαι
εδώ στην αρχή, που ακόµα δεν έχω ξεκινήσει και προσπαθώ να βρω τον δρόµο, αλλά να
µείνω στο δρόµο... εδώ έπρεπε να ζωγραφίσω ένα αυτοκίνητο... - Εσύ είσαι στην αρχή; Τώρα στην αρχή... στη µέση..., πάντως έχω περάσει κάποια εµπόδια..., έχω κάποια στενά
περάσµατα, γιατί θα τύχουν και άλλα..., έχουν φύγει τα πολλά, αλλά πού θα πάει θα ισιώσει
πάλι. (µεταφορικό έργο 4 «ο τρόπος που βιώνω την οικογένεια µου είναι σαν...», συνάντηση
16η, 27.9.2012).[...]- Θα ήθελες να µου πεις τι ζωγράφισες; - Ναι. Εδώ βλέπουµε έναν
δρόµο που έχει στροφές... που... εεε... έχει βουναλάκια... (µεταφορικό έργο 3 « ο τρόπος που
βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε την οικογένεια µου είναι σαν», συνάντηση 34η, 4.4.2013).

Μεταφορικό έργο 4. «Ο τρόπος που βιώνω την οικογένεια µου είναι σαν...».
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8. Αίσθηση αδυναµίας
Η αίσθηση δύναµης του άλλου και αδυναµίας του εαυτούφαίνεται να ήταν
εγκατεστηµένη σε διάφορες µορφές επαφής, όπως είναι και η γονεϊκή επαφή στο πλαίσιο του
διαζυγίου, αλλά και η επαφή των µητέρων µε τον ίδιο τους τον εαυτό και τους ρόλους τους.
Οι δύο µητέρες µέσω των αφηγήσεων και των µεταφορικών έργων τους (µαντινάδα - 1997
και µεταφορικό έργο 4) αποτυπώνουν το αίσθηµα ανηµποριάς που βίωναν. Οι µητέρες, όπως
φανερώνεται παρακάτω, αξιολογούσαν ότι κατείχαν την αδύναµη θέση µέσα στο γονεϊκό
σύστηµα, ενώ οι πρώην σύντροφοι τους όλη τη δύναµη, η οποία ισοδυναµούσε µε την
ανάληψη µικρότερων ή και µηδενικών γονεϊκών ευθυνών. Η αίσθηση αδυναµίας τους µοιάζει
να σχετιζόταν µε δύο τύπους αδυναµίας: την αδυναµία λόγω εξωτερικών περιστάσεων και
την αδυναµία λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών ή προοπτικών:
Π: [...]- Πώς θα τα καταφέρω.. πώς, πώς.. µεγάλη ανασφάλεια! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Εδίκασέ µε η µοίρα µου να µη γνωρίσω αγάπη…
Ποιανού πληρώνω κρίµατα.. ποιανού πληρώνω λάθη…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...] -νιώθω σαν λίµνη, που ενώ είχα καταφέρει να ηρεµήσω τα νερά, τώρα είναι σαν
κάποιος να µου πετάει πετραδάκια και να µου ξαναταράζει τα νερά..., όλο δυσκολίες σε αυτή
την ζωή... (µεταφορικό έργο 4, συνάντηση 13η, 2.9.2013). [...] - Τα είχες αναλάβει εξ
ολοκλήρου... - Ναι δεν ξέρω... δεν είχε διαβάσει ποτέ ο Α. τα παιδιά... δεν το έχω δει σαν
εικόνα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 19, συνάντηση 19η, 16.10.2012).

Σε ό,τι αφορά την πρώτη πηγή, αναδεικνύεται µέσα από την αφήγηση της Πετρούλας
και το ιχνογραφικό έργο 1 της Ελπίδας, πως οι µητέρες βίωναν τον κόσµο µε αρκετούς
περιορισµούς, επί των οποίων αισθάνονταν ότι δεν µπορούσαν να ασκήσουν κανένα έλεγχο
(π.χ. στην πρώην συζυγική σχέση, στη συµπεριφορά των πρώην συντρόφων τους, στο ζήτηµα
της ανεργία, κ.ά.). Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πηγή αδυναµίας, στην περιοχή της συζυγικής
και µετά συζυγικής επιτυχίας κυριαρχούσαν δηλώσεις όπως «δεν είµαι αρκετά όµορφη», «δεν
είµαι αρκετά λεπτή», «δεν είµαι αρκετή σαν γυναίκα», «δεν αποδέχοµαι τον εαυτό µου» κ.ά.
Όλες αυτές οι δηλώσεις φαίνεται να ήταν θέµα προοπτικής του κόσµου και του εαυτούκαι να
επηρέαζαν τη ψυχοκοινωνική προσαρµογή των γυναικών µετά το διαζύγιο (George &
George, 2011), όπως αναδεικνύεται από τις παρακάτω απόψεις τους:
Π: [...] -Είναι µάτια που δεν είναι ευτυχισµένα, παραπονιούνται, µάτια που κλαίνε. Γενικά...
γενικά! - Γιατί παραπονιούνται; - Γενικά, για τη ζωή... για τη ζωή που ζουν... - Που ζουν
ποιοι; - Όλοι... -Οι τρεις σας;- Μµ... [...]- Για όλα έχω ένα παράπονο.. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Ελ: [...] - Νιώθω ότι δεν έχω καµία αξία σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 2.9.2012). [...] - Σαν προβατάκι µου, όπου µε
µαντρίσουν ας πούµε, όπου µου λένε να πάω εγώ πρέπει να ακολουθήσω, και τα παιδιά, τα
προβατάκια µου. [...] - Μ! Εκείνη την στιγµή ένιωθα ότι είµαι σε ένα κοπάδι που µε οδηγάνε,
ότι δεν έχω ούτε επιλογές, ούτε προσωπική άποψη, απλώς ακολουθώ το ρεύµα. (ιχνογραφικό
έργο 1. «η οικογένεια µου µε την µορφή ζώων», συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] -Ακόµα δεν
µπορούν να µε δουν σαν γυναίκα χα, χα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 21,
συνάντηση 21η, 17.10.2012).
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Ιχνογραφικό έργο 1. «Η οικογένεια µου µε τη µορφή ζώων».

Η αίσθηση αδυναµίας που παρουσιάζεται µέσα από τις αφηγήσεις των δύο γυναικών
φαίνεται, επίσης, να είχε άµεση σχέση µε τα διαχρονικά συναισθήµατα χαµηλής
αυτοεκτίµησης, έλλειψης αυτοσεβασµού και διεκδικητικότητας. Όλα αυτά, µοιάζει να
αντανακλούσαν την υποσυνείδητη επιθυµία να γίνουν οι ίδιες δέκτες της φροντίδας που
έδειχναν στους άλλους και την αίσθηση πως µόνο τότε µπορούσαν να γίνουν αποδέκτες της
αποδοχής και της αγάπης των άλλων, όπως άλλωστε είχαν διδαχθεί στο παρελθόν στο
πλαίσιο ης πατρικής οικογένειας. Παράλληλα τα «όχι» και τα «ναι» των µητέρων, όπως
προβάλλεται από τις αφηγήσεις τους και από το ιχνογραφικό έργο 2 της Πετρούλας και το
ιχνογραφικό έργο 4 της Ελπίδας, δεν αποτελούσαν ένδειξη αυτονοµίας και αυτοεκτίµησης,
καθώς το αυθεντικό «όχι ή ναι» προκύπτει όταν τα άτοµα µεταξύ τους αντιµετωπίζονται ως
ισότιµα (π.χ. πρώην σύντροφος, παιδιά, γονείς, κ.ά.):
Π: [...]- Όταν σε έπαιρνε αγκαλιά το παιδί αισθανόσουν... (όταν ασκούσε ο Τ. βία) - Δεν
µου έφευγε ο πόνος... - Μµµ... - Αλλά έτσι... χµ... που τον έβλεπα µικρούλη... να µε
αγκαλιάζει..., αλλά αισθανόµουν πολύ καλύτερα. Τουλάχιστον καλύτερα αισθανόµουν. Που
το είχα και αυτό δίπλα µου, που δεν ήµουν µόνη µου. -Αισθανόσουν... - Όχι τόσο µόνη...
(ιχνογράφηµα 2. «πώς βίωνα τον γάµο µου», συνάντηση 47η , ιχνογράφηµα, 18.02.2013).
Ελ:[...]- Γιατί οι γονείς σου δεν σε άφηναν να κινηθείς µόνη σου πριν το λύκειο; - Ας
πούµε θα µπορούσα να βγω το βράδυ αν ήταν η αδερφή µου.[...] - Είχε την ικανότητα να
περνάει το δικό του οπότε αυτό το εκµεταλλευόταν και το έκανε αρκετές φορές. [...] συναισθηµατική βία την δεχόµουν... (ιχνογραφικό έργο 4. «ο τρόπος που βιώνω τις σχέσεις
µου µε το άλλο φύλο», συνάντηση 28η, 11.12.2013).
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9. Συνεξάρτηση
Μετά το διαζύγιο οι δύο γυναίκες εξακολουθούσαν να ήταν ισχυρά συνεξαρτώµενες
µε τους πρώην συντρόφους τους, παρότι εκδήλωναν διαφορετικά µοτίβα συµπεριφορών, τα
οποία όµως υπηρετούσαν την ίδια αναγνωρισµένη και οριοθετηµένη λειτουργία –την
προσκόλληση, δηµιουργώντας τριγωνοποιηµένες σχέσεις µε επίκεντρο τα παιδιά. Στην
περίπτωση της Ελπίδας αυτή εκφραζόταν µε µια παθητική εχθρότητα, µε έναν ανέκφραστο
θυµό προς τον πρώην σύντροφο της και ένα υψηλό επίπεδο ευγένειας για το καλό των
παιδιών τους (Reibstein, 1998). Αντιθέτως, στην περίπτωση της Πετρούλας αυτή η
λειτουργία εκδηλωνόταν µέσω της συνεχούς εχθρικής ενασχόλησης µε τον πρώην σύντροφο
της και τον εκφρασµένο θυµό (Madden-Derdich & Arditti, 1999), όπως προκύπτει από τις
αφηγήσεις τους:
Π: [...] - Μου λέει (ο πρώην σύντροφος της) ότι θα το τρελάνεις το κοπέλι... -Διαφωνεί;-Όχι
απλά βάζει τα κλάµατα..., κατά βάθος χαίρεται που ταλαιπωριέµαι..., αυτός έκανε κόλαση τη
ζωή µου... τι του έκανα εγώ...; Μα µου το έχει πει και η φιλενάδα µου, µέσα από τα παιδιά
τιµωρεί εσένα..., τόση κακία..., τόση κακία να έχει µέσα του... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 23.7.2012).
Ελ: [...] -Πώς γίνεται να αγαπάς δύο ανθρώπους συγχρόνως; Δεν τους αγαπάς µε τον ίδιο
τρόπο άµα είναι. Δεν µπορεί να είσαι ερωτευµένος τρελά µε δύο γυναίκες. [...] - Από τη µια
χαίροµαι και του το λέω: «πρόσεχε να µην κάνεις τα ίδια, γιατί δεν ξέρω αν θα έχει τις
αντοχές τις δικές µου, να είναι µε έναν άνθρωπο που να της φωνάζει, που να την προσβάλει ή
που θα την βάλει δώδεκα η ώρα το βράδυ να µαγειρεύει, δεν έχουν πολλές γυναίκες τις
αντοχές µου». Να µου πεις έχω πιάσει τον εαυτό µου να συγκρίνω τον εαυτό µου µε την άλλη
γυναίκα..., να µου πεις ακραίο! Εντάξει συµφωνώ..., αλλά ίσως αυτό, έχουµε ζήσει κάποια
πράγµατα και δεν µπορώ να τα διαγράψω από τη µια στιγµή στην άλλη. Και τα παιδιά να µην
υπήρχαν πάλι δεν θα µπορούσα να τον διαγράψω αµέσως. [...] - Για να µην κάνει κάτι που θα
τον πληγώσει. Δεν θα το πω από κακία, ας πούµε πρόσεχε... αυτό που του είπα: «ότι δεν ξέρω
αν θα αντέξει», δεν το είπα από κακία, ας πούµε πρόσεξε γιατί η άλλη θα σε παρατήσει και ότι
έκανες εσύ σε εµένα θα το κάνει αυτή σε εσένα. - Μµ! - Του το είπα από την άποψη, ότι στην
ηλικία που είσαι µην κάνεις τις βλακείες που έκανες παλιά, γιατί δεν έχουν όλοι οι ανθρώποι
τις ίδιες αντοχές. [...] -Το ότι µπορείς και του δίνεις συµβουλές σαν να είσαι φίλη του από
πού προέρχεται; - Δεν είναι ότι το έχω ξεπεράσει. Δεν µπορώ να πω ότι το έχω ξεπεράσει,
απλώς προσπαθώ να είµαι άνθρωπος για µένα, γι’ αυτόν και για τα παιδιά. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).

Ωστόσο, η σχέση των δύο µητέρων µε τους πρώην συντρόφους τους αναδεικνύεται
ότι πέρασε από διαφοροποιηµένα στάδια µετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση της Ελπίδας,
στην αρχή του χωρισµού υπήρχαν αισθήµατα έντονης αµφιθυµίας, καθώς από τη µια πλευρά
θρηνούσε την απώλεια του γάµου τους και αισθανόταν πληγωµένη και από την άλλη
αισθανόταν ελεύθερη. Αυτή η αµφιθυµία στη συνέχεια υποχώρησε και αντικαταστάθηκε από
αισθήµατα συµπάθειας, φιλίας και αγάπης. Παράλληλα, στην περίπτωση της Ελπίδας
κυριαρχούσε µια τηλεφωνική συνεργασία µεταξύ των πρώην συντρόφων, σε ότι αφορά τη
ανατροφή των παιδιών, η οποία στην ουσία ήταν περισσότερο ενηµέρωση του πατέρα για τις
αποφάσεις της, παρά συνεργασία, καθώς η παρατεταµένη απουσία του δεν του επέτρεπε να
κατανοήσει τις πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των παιδιών. Η µητέρα ουσιαστικά
αισθανόταν ότι ήταν απαραίτητο να αναπτύξουν µια ειλικρινής υποστηρικτική σχέση,
εξαιτίας της κοινής ζωής που είχαν στο παρελθόν και κυρίως της ύπαρξης των παιδιών. Στη
συνέχεια, µετά την αποκάλυψη της αλήθειας σε σχέση µε την προσωπική ζωή και το νέο
γάµου του πρώην συντρόφου της, αυτά τα συναισθήµατα αντικαταστάθηκαν από έντονη
σύγχυση, δυσπιστία, θυµό και ένα αίσθηµα προδοσίας. Παρά το επώδυνο των
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συναισθηµάτων της, τελικά η µητέρα, όπως αναδεικνύεται παρακάτω, κατάφερε να τα
διαχειριστεί και να προσπαθήσει να αποκαταστήσει µια ειρηνική σχέσηµε τον πρώην
σύντροφο της. Από την άλλη, στην περίπτωση της Πετρούλας το αρχικό µε το τελικό στάδιο
µετά το διαζύγιο δε διαφοροποιήθηκε σηµαντικά, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια κυριαρχούσε
έντονος θυµός, απογοήτευση και ψυχικός πόνος. Σε ότι αφορά τη σχέση µεταξύ των πρώην
συντρόφων αναφορικά µε την ανατροφή των παιδιών, στην περίπτωση της Πετρούλας δεν
υπήρχε κανενός είδους συνεργασία µεταξύ τους, καθώς, όπως η ίδια περιγράφει, ο πρώην
σύζυγος της δεν είχε καµίας µορφής συµµετοχή στην ανατροφή των παιδιών τους.
Οι δύο διαζευγµένες µητέρες φαίνεται ότι είχαν παραµείνει καθηλωµένες σε
προηγούµενους
τρόπους
αλληλεπίδρασης,
διαιωνίζοντας
προηγούµενα
µοτίβα
αλληλεπίδρασης και χάνοντας το «δρόµο» προς µια αληθινή ανάκαµψη. Χαρακτηριστικά,
ερευνητές που ασχολήθηκαν µε το διαζύγιο (Kresseletal., 1978: 138) αναφέρουν, ότι «η
προσκόλληση προ-διαζυγίου αντικατοπτρίζει την αγωνία του χωρισµού και όχι µια
ρεαλιστική φροντίδα και η καλύτερη τακτική είναι να διαχωρίσουν όλους αυτούς τους τύπους
των δεσµών τους». Αντιθέτως στις υπό µελέτη περιπτώσεις δεν υφίστατο ο διαχωρισµός
τους, αλλά η συνέχιση προηγούµενων µοτίβων ακόµα και στο πλαίσιο της µετά- διαζυγίου
περιόδου, όπως προβάλλεται από το λόγο των µητέρων:
Π: [...]- Αν έφευγε ο Ο. θα τα έλυνες; -Όχι βέβαια..., αλλά τουλάχιστον δεν θα ήµουν στην
τσίτα, να θυµάµαι τις µαλακίες µου..., που προέκυψε ο Ο. ... έπρεπε να το σκεφτώ τι παιδιά θα
βγάλω µε αυτόν..., αλλά όταν χώριζα του είπα: «εγώ θα κόψω το σχοινί εδώ... εσύ πήρες από
τον µπαµπά σου (τον πεθερό της) που ήταν καθίκι και έγινες καθίκι.»…, λέω µη γίνουν και τα
παιδιά του..., δεν το κατάφερα αυτό... δεν µπορώωω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
23, συνάντηση 23η,13.9.2012).
Ελ: [...] -Να µου πεις και όταν ήταν εδώ έτσι ήταν... δεν έχει αλλάξει κάτι... έτσι ήταν και
πριν. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 9.10.2012).

10. Αίσθηση απειλής και χάους
Στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής των δύο γυναικών έλαβαν χώρα διαδικασίες και
γεγονότα, όπως είναι η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη οικειότητας, οι ασθένειες, οι νέες
σχέσεις των πρώην συντρόφων τους, η κοινωνικό - οικονοµική κρίση κ.ά., τα οποία µοιάζει
να προκάλεσαν περαιτέρω αύξηση της έντασης του οικογενειακού συστήµατος. Ως απόρροια
όλων αυτών, το διαζύγιο φαίνεται να αποτέλεσε τη µοναδική λύση και µέσω αυτού
εκφράστηκε η ανάγκη να λάβει χώρα η αναδιοργάνωση των δύο οικογενειακών συστηµάτων.
Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης της οικογένειας γύρω από ένα µόνο γονέα αποτέλεσε για
τις ίδιες µια ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία, παρόλο που προβάλλεται ότι και στο παρελθόν
ήταν ουσιαστικά µόνες σε ότι αφορά την ανατροφή των παιδιών (Bursik, 1991). Μετά το
διαζύγιο αδιαµφισβήτητα επήλθαν σηµαντικές απώλειες, µια εκ των οποίων είναι η απώλεια
της παραδοσιακής οικογενειακής µονάδας (Bloom & Clement, 1984· Furstenberg, 1990). Ο
Erikson (1968: 96) ορίζει αυτή την εποχή ως «µεταβατικό σηµείο», «ως µια κρίσιµη περίοδο
αυξηµένης τρωτότητας και υψηλότερου δυναµικού στο πλαίσιο του κύκλου ζωής». Αυτή η
εποχή είναι αναγκαίο να ακολουθείται από µια πορεία αναδιοργάνωσης, επανεκτίµησης και
επαναπροσδιορισµού της οικογενειακής δοµής (Hawley, 2000· Masterpasqua & Perna, 1997),
κάτι το οποίο, στην προκειµένη περίπτωση, δεν βιώθηκε από τις δύο γυναίκες ως µια
εξελικτική διαδικασία, αλλά ως χαοτική. Η αναδιοργάνωση της οικογένειας βιωνόταν ως µια
από εξαιρετικά δύσκολη έως και ανέφικτη διαδικασία, γεγονός που επέφερε τη διόγκωση
αρνητικών συναισθηµάτων και σχέσεων του παρελθόντος και του παρόντος, όπως
περιγράφεται πιο κάτω και αναδεικνύεται από τον αφηγηµατικό τους λόγο, τον ποιητικό λόγο
της Πετρούλας και το ιχνογραφικό έργο 1 της Ελπίδας:
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Π: [...] - Δεν ήταν ιδιαίτερα σοκαρισµένα, αλλά δεν έπαυες µέσα τους να πονούσαν γι’ αυτό
το έκανα... [...] - Αλλά καταλάβαιναν, δεν µου έριξαν ευθύνες καθόλου... καταλάβαιναν τον
λόγο, αλλά δεν έπαυε να ξέρουν ότι θα µείνουν µόνα τους... (βιογραφική - αφηγηµατική
συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012). [...] 13. - Ποια είναι η συµµετοχή του κάθε
γονέα στη ζωή των παιδιών σας; Πώς θα τη χαρακτήριζες; - Εντάξει ο Τ. ήταν απών µια
ζωή πάντα απών ποτέ δεν είχε κάνει για τα παιδιά.. ποτέ... και όταν θυµάµαι τον Ο. µωρό,
τρώγαµε αξέχαστα στο άλλο σπίτι, ο Ο. δεν περπατούσε και ο Τ. µου λέει γι’ αυτό το παιδί
δίνω τη ζωή µου, τη ζωή µου δίνω, τη ζωή µου δίνω... το είδαµε στην πράξη, στην πράξη... Δεν συµµετέχει σε τίποτα;- Σε τίποτα... [...] - Θα ήθελα να έχουν τον µπαµπά τους, όχι για
µένα γι’ αυτά... (βιογραφική - αφηγηµατική συνέντευξη 31, συνάντηση 31η, 8.10.2012). [...] Αυτό δεν σου δίνει µια αίσθηση ανεξαρτησίας; - Όχι, όχι! Να µου έλλειπε! Να µου
έλλειπε... καλύτερα θα ήταν να µοιραζόµουν, να είχαµε σοϊκιά οικογένεια... -Δηλαδή ότι
χώρισες αυτό κάνει την οικογένεια να µην είναι σωστή ή ένας άνθρωπος να µην είναι
σωστός;-Όχι, απλά αν δεν υπάρχει πατέρας, που στην ουσία δεν υπάρχει, αµέσως, αµέσως
παίρνεις όοοολα τα βάρη... (βιογραφική - αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η,
30.10.2012).
Έχω πληγές, έχω καηµούς κι ένα βαρύ φορτίο…
Θεέ µου κι ας ήταν όνειρο… ή ένα κακό αστείο…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ:[...] - Μ! Εκείνη τη στιγµή ένιωθα ότι είµαι σε ένα κοπάδι που µε οδηγάνε, ότι δεν έχω
ούτε επιλογές, ούτε προσωπική άποψη, απλώς ακολουθώ το ρεύµα. Τώρα είναι αλλιώς. - Η
ίαινα πώς είναι; Και η γουρουνίτσα; - Και τα δυο ζώα έχουν πάθος µε τα παιδιά τους. Όχι
κακοµαθηµένα. Προς θεού να στέκονται στα πόδια τους, αλλά σου λέω σε αυτό το στυλ,
όµως, να τα προστατέψω. Είναι αντιφατικό τελείως. [...] - Ναι... σε εκείνη την φάση
ταυτίστηκες εσύ και τα παιδιά σου, ενώ στην πορεία δεν είστε όµοιο ζώο. - Ναι µετά
αλλάξαµε. - Όντως διαφοροποιήστε ως άτοµα; Εσύ µε τα παιδιά σου;- Τα παιδιά µου, ότι
και να έχουν κάνει, προσπαθούν να βγουν νικητές. Εγώ δεν το έχω καταφέρει αυτό, οπότε
προσπαθώ µε το δικό µου τρόπο να τα προστατέψω. Δηλαδή το θέµα της προστασίας πιο
πολύ, παρά ότι τα κάνω όλα τέλεια. [...] - Ακόµα και εκείνη τη δεδοµένη στιγµή που δεν
µπορούσα να γελάσω, δεν µπορούσα να κοιµηθώ..., δεν µπορούσα να ηρεµήσω, δεν ήµουν
καλά..., πάλι σκεφτόµουν τα παιδιά... να µην καταλάβουν την κατάσταση... Ακόµα και σε
αυτή την κατάσταση είχα πάντα τα παιδιά πρώτα... ναι. (ιχνογραφικό έργο 1«η οικογένεια µου
µε την µορφή ζώων», συνάντηση 16η, 27.9.2012). [...] - Ίσως µπούχτησα τόσα χρόνια! Χα...
τα κρατούσα, τα κρατούσα µέσα µου, ώσπου κάποια στιγµή βγήκαν µόνα τους! (βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη 33, συνάντηση 33η, 14.3.2012).

Η οργάνωση των δύο οικογενειών αναδεικνύεται ότι είχε παραµείνει η ίδια µετά το
διαζύγιο, καθώς εξακολουθούσε να κυριαρχεί το αίσθηµα µοναξιάς και απόσπασης, εφόσον
εξακολουθούσαν να βιώνουν τον εαυτό τους ως «θύµα» (Riessman, 1990· Kitson, 1992). Με
αυτή την έννοια, το διαζύγιο για τις δυο αφηγήτριες δεν έγινε το σηµείο επαναπροσδιορισµού
της οικογενειακής δοµής και δηµιουργίας νέας, αλλά αποτέλεσε σταθµό για να βιώσουν τον
κόσµο περισσότερο χαοτικό και απειλητικό:
Π: [...] - Στο µέλλον ποια κεφάλαια πιστεύεις ότι θα γραφτούν για ‘σένα; -Ε... τίποτα...
Δεν πιστεύω τίποτα..., εντάξει... µόνη µου... η µοναξιά..., πιστεύω ότι η κρίση έχει κάνει τους
ανθρώπους πιο µόνους, πιο καχύποπτους, δε βγαίνουν, δε µιλάνε, δε βρίσκονται µε τους
άνδρες τους, τις γυναίκες τους... µόνοι τους (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3,
συνάντηση 3η, 21.5.2012).
Η µοίρα µου απ’ τα είκοσι µου’ χει απαγορέψει
χαρές… και µέχρι σήµερα δεν το’ χει αντιστρέψει...
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Μια φορά δεν τόλµησα µοίρα να σου µανίσω...
και ας µου ορίζεις µια ζωή που δεν µπορώ να ορίσω...
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...] - Αυτά τώρα είναι προβατάκια... προβατάκια... - Θα ήθελα να µου την
παρουσιάσεις... - Σου έκανα πώς ήµουν στη προηγούµενη κατάσταση τότε εσάς γιατί µου
ήρθε στο µυαλό. Τότε ένιωθα σαν προβατάκι µου όπου µε µαντρίσουν ας πούµε, όπου µου
λένε να πάω εγώ πρέπει να ακολουθήσω και τα παιδιά, τα προβατάκια µου. [...] - Πιο πολύ το
θέµα της αυτοάµυνας. Πιο πολύ να καταφέρνεις να προστατεύεις τους γύρω σου εεε... να
στέκεσαι... η ίαινα δεν είναι νοµίζω που φεύγει η αρσενικιά και η θηλυκιά µένει µαζί... σε
κοπάδι είναι... δεν θυµάµαι... δεν θυµάµαι σίγουρα αν είναι σε κοπάδι... αυτό περισσότερο το
θέµα της άµυνας, να είσαι σκληρή, να µην διστάσεις µπροστά σε τίποτα... αυτό πιο πολύ. Τον Α. τι ζώο θα τον έκανες; - Χα, χα! Λοιπόν την δεδοµένη στιγµή θα τον έκανα γαϊδούρι!!
Χα, χα! - Χα, χα! - Σίγουρα! Θα τον έκανα γαϊδούρι. - Από ποια άποψη; - Ότι µε παραίτησε
µόνη µου... θα τον έκανα γαϊδούρι σίγουρα! Εεε... τώρα δεν µπορώ να σκεφτώ.. έχω ηρεµήσει
λίγο... ελέφαντα; Σκληρόπετσο δηλαδή... ε... γάτι... δεν µπορώ να φανταστώ τώρα... - Σε τι
µοιάζει σε αυτά τα ζώα; - Με την έννοια ότι οι ελέφαντες δεν ξεχνάνε κάτι, το στηρίζουν,
έχουν µια οικογένεια... και ακόµα όταν πεθάνει το ένα έχουν τα ελεφαντάκια δίπλα τους και η
σκληρότητα ας πούµε ότι µε παραίτησε µόνη µου µε δυο παιδιά και ο γάτης πάλι ότι
τριγυρίζει µε τις γατίνες γύρω, γύρω και ξενοπηδάει... αλλά από την άλλη... αυτό πιο πολύ ότι
πάει µε τις γατίνες! (ιχνογραφικό έργο 1«η οικογένεια µου µε την µορφή ζώων», συνάντηση
16η, 27.9.2012).

Συνολικά η δύσκολη συναισθηµατική κατάσταση των δύο γυναικών, µοιάζει να
συνδεόταν και να καθοριζόταν από την αίσθηση του σκοπού και του εαυτού, η οποία σε
τακτά χρονικά διαστήµατα κλονιζόταν από ποικίλα µεταβατικά γεγονότα –ένα εξ’ αυτών
ήταν το διαζύγιο. Όλες οι παραπάνω συναισθηµατικές αντιδράσεις µοιάζει να συνδέονταν όχι
µόνο µε το διαζύγιο αυτό καθαυτό, αλλά και µε ποικίλες καταστάσεις που συνόδευαν την
περίοδο µετά το διαζύγιο, όπως η ανασφάλεια του µόνου γονέα σχετικά µε την άσκηση του
γονεϊκού του ρόλου, ο φόβος για την ανατροφή και τα συναισθήµατα των παιδιών, η
ποιότητα της επικοινωνίας µε τον πρώην σύντροφο, η συµµετοχή του πρώην συντρόφου, το
επίπεδο της αυτοεκτίµησης και της διαφοροποίησής τους, η οικονοµική κατάσταση, το εύρος
και η ποιότητα των αλλαγών στη ζωή τους, αλλά και το ρόλο που έφεραν διαγενεακά από το
παρελθόν µέχρι το παρόν. Όλες αυτές οι συναισθηµατικές καταστάσεις δηµιουργούσαν
περαιτέρω ασάφεια ως προς την αναγκαία αναδιοργάνωση του συστήµατος, προκειµένου να
γεφυρωθούν οι απόντες ρόλοι (Carter & McGoldrick, 1989).
8.2.3.3. Μηχανισµοί άµυνας απέναντι στη δύσκολη ροή των κρίσιµων γεγονότων –
«προσπάθεια αποφυγής της οδύνης και της αστάθειας»
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι δύο µητέρες ανέδειξαν τρόπους, µε τους
οποίους προσπαθούσαν να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους και να επιλύσουν τα
προβλήµατά τους. Οι δύο γυναίκες, χαρακτηριστικά, προσπαθούσαν να επιστρατεύσουν τις
σχεσιακές τους δεξιότητες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν ή να µετριάσουν τα επώδυνα
συναισθήµατα και καταστάσεις (Πουρκός, 2015). Πιο συγκεκριµένα:
• Εξέφραζαν λεκτικά και φυσικά (δάκρυα) τα συναισθήµατα τους.
• Εµφάνιζαν ενσυναίσθηση και συµπόνια στην ανταπόκριση των συναισθηµάτων των
άλλων.
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Στην παρακάτω µαντινάδα, την οποία έγραψε η Πετρούλα το 2008, και στις
αφηγήσεις της Ελπίδας προβάλλεται η απόλυτη αποδοχή των συναισθηµάτων των
εξιδανικευµένων για τις ίδιες προσώπων:
Δε σ’ αδικώ απού εσύ µου έχεις τόσο άχτι,
γιατί κάθε µέρα ακροβατείς εις του γκρεµού την άκρη…
Ελ:[...] -Αν είναι κάτι σοβαρό και θέλω να το πω, θα το πω και εγώ. Αλλά θα περιµένω να
τελειώσει ο άλλος και µετά να φτάσουµε και σε εµένα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
8, συνάντηση 8η, 24.7.2012). [...]- Εσένα ποια είναι τα κυριότερα συναισθήµατα σου για
τον Α.; - Στεναχωριέµαι για τα προβλήµατα που έχει..., όταν θα µε πάρει να µου πει αυτό
έγινε στεναχωριέµαι και εγώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η,
27.9.2012).

• Αναζητούσαν υποστήριξη από άτοµα που αισθάνονται κοντά τους –κυρίως εκτός
οικογένειας. Η απόλυτη αφοσίωση και προσµονή σε άλλα πρόσωπα φαίνεται στην
παρακάτω µαντινάδα, που έγγραψε η Πετρούλα το 2013, και από τις αφηγήσεις της
Ελπίδας:
Θα ήθελα να έβρισκα καρδιά σαν την δικιά µου
να µ’ αγαπά και να πονεί για ‘µένα παναγία µου!
(Μεταφορικό έργο 6: «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ:[...] - Πώς σε βοηθάει το να εκφράζεσαι σε κάποιον ξένο ή σε κάποιον της οικογένειας
σου; - Με βοηθάει εεε... από την άποψη, ότι µπορεί να µου πει µια λύση που εγώ δεν έχω
σκεφτεί.-Μµµ! - Ή θα µε βοηθήσει να το βγάλω από µέσα µου, να του πω τι µε ενοχλεί.
Εσένα είναι σαν να σε ξέρω... και αφού τελειώσεις το µάθηµα θέλω να συναντιόµαστεε!
(Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012).

• Ανέπτυσσαν ιδιαίτερα χόµπι (π.χ. µαντινάδες, κηπουρική, ράψιµο).
Ανάγκη είναι της ψυχής να γράφω µαντινάδες…
για της ζωής τα βάσανα και για παλιούς σεβντάδες…
(Μεταφορικό έργο 6: «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Π: [...] - Τα κρατούσα µέσα µου παλιά, κακώς... και τα κρατούσα µέσα µου... και όλα αυτά...,
οπότε δεν µπορούσα να εξωτερικεύσω ότι νιώθω κάπως αλλιώς..., εντάξει τις σκέψεις µου,
αλλά γιατί να µην τις εξωτερικεύω µε µαντινάδες..., που µου βγαίνει... για οποιαδήποτε
κατάσταση που... που ζω ας πούµε; (Συνέντευξη για τις µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] - Ναι µου αρέσει να φτιάχνω πράγµατα είτε πριν, είτε µετά..., είτε µετά της
οικονοµικής κρίσης. Πάντα µου άρεσε να τροποποιώ τα ρούχα, να φτιάχνω πράγµατα για το
σπίτι· της κουζίνας τις έχω φτιάξει εγώ. -Αλήθεια;!- Ναι και έχω φτιάξει και το τούλι µόνο.
(Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 7.6.2012). [...] - Να ασχολούµαι µε
το σπίτι, να τροποποιώ πράγµατα..., κάνω ένα σωρό πράγµατα, δουλειές, µε τον κήπο µου,
πλέκω πολύ..., δυόµιση κουβάρια µου έχουν µείνει µπλε. Πλέκω µανιωδώς! (Βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 15η, 13.9.2012).

• Αναζητούσαν συναισθηµατική ανακούφιση στο φαγητό.
Ερευνήτρια: Η Πετρούλα ανέφερε ότι όταν αντιµετώπιζε κάποιο αγχογόνο γεγονός έβρισκε
διέξοδο στο φαγητό και ιδιαίτερα στα γλυκά, παρόλο που αµέσως µετά κατακλυζόταν από
δυσάρεστα συναισθήµατα.
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Ελ: [...] - Όχι, αλλά µου φαίνεται ότι είναι υποκατάστατο σε κάποια πράγµατα που µου
λείπουνε και είχα αρχίσει και έτρωγα πολλές. (Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32,
συνάντηση 32η, 19.2.2012).

• Επιδίωκαν την εξιδανίκευση κάποιου προσώπου / σχέσης, όπως προβάλλεται από τα
µεταφορικά τους έργα και το ιχνογραφικό έργο 2 της Ελπίδας:
Με όνειρο µου έµοιαζες µα ήσουνα αλήθεια
και πώς να σ’ αποχωριστώ που µου ‘γινες συνήθεια…
Θα ξαναµπώ στο όνειρο, έστω για λίγο να ‘ρθεις…
έστω για λίγο να αισθανθώ πως δίπλα µου υπάρχεις…
Τα µάτια µου δεν πρόκειται να ξαναδείς θλιµµένα
όσο καιρό θα βρίσκοµαι αγάπη µου µε ‘σένα…
Εσύ κακό δε γίνεται µάτια µου να µου κάνεις
κι ότι πληγή ‘χω στη ζωή µονάχα εσύ τη γιάνεις…
(µεταφορικό έργο 6. «Οι αλήθειες της ζωή µου µέσα από τις µαντινάδες»)
Ελ: [...]-Πάαντα ας πούµε µπορώ να στηριχθώ πάνω του ή να του πω κάποιο πρόβληµα µου,
ένα πρόβληµα που µε απασχολεί, όπως και αυτός αν έχει κάποιο πρόβληµα θα το συζητήσει
µαζί µου.- Μµ! Για σένα εξακολουθεί να έχει τον ίδιο ρόλο που είχε πριν; - Του προστάτη,
µε την έννοια ότι νοιάζεται για εµάς, αν πάθουµε κάτι θα τρέξει σίγουρα. Οπότε αυτό δεν έχει
αλλάξει. (ιχνογραφικό έργο 2, συνάντηση 12η, 14.8.2012).

Ιχνογραφικό έργο 2. «Αναπαράσταση της οικογένειας µου».

• Η ενασχόληση µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και η απόκτηση φίλων στο διαδίκτυο,
µέσω των οποίων ανακουφίζονταν από το άγχος και τη µοναξιά τους.
Π: [...] - Εσύ θεωρείς ότι είναι ένα µέσο έκφρασης επικοινωνίας ο υπολογιστής; -Αν είναι!
Φυσικά! Φυσικά! Φυσικά και πολύ καλό, γιατί έχω γνωρίσει αξιόλογους, αξιόλογα...
αξιόλογους ανθρώπους εκεί µέσα... Ξέρεις τι είναι να µου στείλουν µήνυµα οι φίλες µου από
Θεσσαλονίκη, από Βέροια, ο φίλος µου… δεν θυµάµαι από είναι..., ξέρω δεν ξέρω... ναι... έχω
κάνει πάρα πολλές φιλίες... φιλίες ψυχής όµως, όχι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
40, συνάντηση 40η, 26.11.2012). [...] - Ήταν η µόνη µου ψυχαγωγία. Δεν πήγαινα πουθενά,
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ήµουν χάλια µε τον Ο. µε την αρρώστια και ήταν η µόνη µου ψυχαγωγία αυτό, να µπαίνω εκεί
µέσα, να µιλάω µε τα παιδιά, ξεχνιόµουν. Γελούσα, περνούσα καλά. Φιλικά και µόνο φιλικά.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 45, συνάντηση 45η, 22.1.2013).
Ερευνήτρια: Η Ελπίδα χρησιµοποιούσε το facebook ως µέσο κοινωνικοποίησης και
ενηµέρωσης.

• Μελετώντας τη διαγενεακή πορεία των οικογενειών των µητέρων γίνεται κατανοητό,
ότι το επίπεδο συναισθηµατικής ρύθµισης των ίδιων και της οικογένειάς τους βρίσκεται
σε συνάρτηση µε την αυτοαντίληψη τους και µε τους µεµαθηµένους τρόπους
αντίδρασης. Οι δύο γυναίκες από το παρελθόν έως και σήµερα είχαν «διδαχθεί»–είχαν
εσωτερικεύσει µέσω των οικογενειακών προτύπων και αλληλεπιδράσεων (π.χ. µέσω
της µητέρας τους) – ότι όταν το άτοµο βιώνει ισχυρές απειλητικές καταστάσεις, στις
οποίες αντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε δύναµη διαφυγής (π.χ.
ασθένεια, τραυµατική επιλογή, επιλογή συντρόφου, κακοποίηση, µετανάστευση, κ.ά.),
το σώµα και η ψυχή θα πρέπει να «παγώσει», προκειµένου να εισέλθει µε κάθε κόστος
σε µια κατάσταση στην οποία έχει τη συνειδητή ή ασυνείδητη πεποίθηση, ότι δε θα
νιώθει πόνο ή θα νιώθει τόσο όσο πιστεύει ότι µπορεί να διαχειριστεί. Στους
περισσότερους πολιτισµούς, όπως και στις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας,
υπάρχει η τάση να κρίνουν ως αδυναµία και δειλία την ενστικτώδη παράδοση µπροστά
σε µια συντριπτική απειλή (όπως είναι η ασθένεια και η µακροχρόνια κακοποίηση),
κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να πλήττει σε µεγαλύτερο βαθµό την αυτοεικόνα και
το επίπεδο προσαρµογής των ατόµων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι,
µεταξύ αυτών και η Πετρούλα και η Ελπίδα, να κατηγορούν τον εαυτό τους και να
νιώθουν θυµό για τις «αδύναµες», αναποτελεσµατικές και «λάθος» επιλογές και
αντιδράσεις τους, όπως φανερώνεται στις παρακάτω αφηγήσεις τους. Εξαιτίας αυτού,
πολλά άτοµα υιοθετούν ως τρόπο αντίδρασης το «πάγωµα» –την καθήλωση– ως
στρατηγική επιβίωσης, ως προσπάθεια να συγχωρέσουν τον εαυτό τους και ως
προσπάθεια να µετριάσουν τον πόνο που προέρχεται, όχι µόνο από το τραυµατικό
γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά και από την πίεση που ασκούν τα κοινωνικά στερεότυπα
για τέτοιου είδους αντιδράσεις:
Π:[...] - Δεν τον κατανοείς δηλαδή τον τότε εαυτό σου; - Δεν µπορώ να τον αποδεχτώ. Δεν
θέλω να τον αποδεχτώ! Τα βρίσκω µπροστά µου. Δε σκέφτοµαι το παρελθόν. Όσο µπορώ
προσπαθώ να το ξεχάσω!! Να µην τα σκέφτοµαι. Να µην τα σκέφτοµαι!!!... (συνέντευξη για
τις µαντινάδες, 18.2.2013).
Ελ: [...] - Αυτό δεν το θεωρείς ότι είναι µεγάλη κοροϊδία και είµαι η χαζή... [...] - Νιώθω ότι
δεν έχω καµία αξία σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
13, συνάντηση 13η, 2.9.2012).

• Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι ένας από τους πιο σηµαντικούς µηχανισµούς άµυνας
είναι η «συγχώρεση», µε την έννοια της συµφιλίωσης και όχι µε την έννοια της
αποφυγής της σκέψης. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελπίδας, παρά τα έντονα
αρνητικά συναισθήµατα της προς τις πράξεις του πρώην συντρόφου της, κατάφερε να
διαχειριστεί αυτή τη δυσαρέσκειά της, µε την έννοια ότι προσπάθησε επιτυχώς να
αντιµετωπίσει τις αρνητικές σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές. Η
συµφιλίωσητης Ελπίδας ενίσχυσε τις προσπάθειές της για εξοµάλυνση του θυµού της
προς το πρόσωπο του πρώην συζύγου της, µε άλλα λόγια τη βοήθησε να απελευθερωθεί
από τα αισθήµατα εχθρότητας και έντονου θυµού, τα οποία κυριαρχούσαν µετά τη
λύση του γάµου τους και κατά τη σύναψη του δεύτερου γάµου του πρώην συντρόφου
314

της. Αυτού του είδους η συναισθηµατική αντίδραση της µητέρας, συνετέλεσε στη
µερική αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, σε µια σχέση η οποία είχε κλονιστεί.
Επιπλέον, συνετέλεσε στην απελευθέρωσή της από το παρελθόν και στη δηµιουργία
µιας θετικής στάσης για το µέλλον, κάτι το οποίο απουσίαζε στην περίπτωση της
Πετρούλας. Η Πετρούλα, προκύπτει ότι παρέµενε καθηλωµένη στα παρατεταµένα
συναισθήµατα δυσαρέσκειας, θυµού και θλίψης, τα οποία της στερούσαν την ικανότητα
να δηµιουργήσει στέρεες βάσεις για ένα ελπιδοφόρο µέλλον. Αυτού του είδους η
συµφιλίωση σχετίζεται µε τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, καθώς µειώνονται το άγχος,
ο θυµός, η κατάθλιψη, η θλίψη και αυξάνονται η αισιοδοξία, η ευηµερία, η σωµατική
υγεία και η καλή προσαρµογή (Ashleman, 1997· Enright, 2001· Rye, Folck, Heim,
Olszewski & Traina, 2004· Stahl, 2007). Εποµένως, βιώνοντας το διαζύγιο σαν ένα
τραυµατικό γεγονός, µέσω της συµφιλίωσης η Ελπίδα, µετά από ένα χρονικό διάστηµα,
κατάφερε να το µετατρέψει από «πληγή» σε «ουλή», η οποία παρέµενε ορατή, χωρίς
όµως να της προκαλεί δυσβάστακτο πόνο, όπως περιγράφεται από την ίδια
παραστατικά:
Ελ: [...] - Με τον Α. όσο και να τσακωνόµασταν και να είχαµε διαφορετικές απόψεις
µεγαλώσαµε µαζί. Μπορεί να χωρίσαµε σαν ζευγάρι, γιατί οι καταστάσεις το έφεραν έτσι ή
εµείς το φέραµε έτσι, δεν ξέρω... τι από όλα έφταιγε, αλλά τώρα καταφέραµε να είµαστε
φίλοι, να περνάµε καλά εεε... είναι πατέρας των παιδιών µου και αυτό δεν αλλάζει, δε θέλω να
αλλάξει, εγώ δεν θέλω να αλλάξει... να συνεχίσει σε αυτό το καλούπι που έχει µε τα παιδιά...
και καλύτερα, αλλά όχι χειρότερο... σε χειρότερη µοίρα. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 24.7.2012). [...] - γιατί είναι σαν να σου κόβουν το νήµα..., σαν
να σου λένε ότι ονειρεύτηκες µια ζωή που δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 23η, 20.11.2012).

Αντιθέτως, στην περίπτωση της Πετρούλας η µη συµφιλίωση µε τα δυσάρεστα
συµβάντα της ζωής ενίσχυε και παρέτεινε τα συναισθήµατα πόνου και θυµού, τα οποία µε τη
σειρά τους δεν επέτρεπαν την επούλωση των «πληγών» της. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:
Π: [...]-Εσύ σήµερα αν σου έλεγα να µου τον ζωγραφίσεις θα τον αποτύπωνες πάλι έτσι
µε µεγάλο µέγεθος; - Με µεσαίο! Με µεσαίο! Και αυτό όχι γιατί τον φοβάµαι, αλλά επειδή...
είναι ένα τέρας στα µάτια µου, επειδή δεν δίνει σηµασία στα παιδιά του. Ένα τέρας! Ένα
τέρας είναι στα µάτια µου, µόνο και µόνο γι’ αυτό. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47,
συνάντηση 47η, 18.2.2013).

Εποµένως αναδεικνύεται, ότι τα οικογενειακά συστήµατα των δύο γυναικών
βρέθηκαν µετά το διαζύγιό τους αντιµέτωπα µε µια διαδικασία αλλαγής –κρίσης– του
συστήµατος, σε ένα σηµείο που στη µια περίπτωση οδήγησε σε υψηλότερη «τάξη» και στην
άλλη περίπτωση σε «χάος». Σύµφωνα µε τους Prigogine και Stengers (1984), η τάξη και η
οργάνωση µπορεί να προκύψουν αυθόρµητα µέσα από τη διαδικασία της «αυτο-οργάνωσης».
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανθεκτικότητας
(Flach, 1988) των δύο γυναικών, φαίνεται ότι η Πετρούλα ήταν αρκετά ευάλωτη σε ότι
αφορά την αλλαγή της οικογενειακής δοµής, ενώ η Ελπίδας εντάχτηκε σε ένα πιο
αποτελεσµατικό
επίπεδο
λειτουργίας
από
ό,τι
προηγουµένως.
λεκτική έκφραση
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Σχήµα 4. Μηχανισµοί άµυνας των υπό µελέτη µητέρων.
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«ουδέτεροι»
παρατηρητές

8.2.3.4. Επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας – «απόδοση νοήµατος»
Σε καιρούς αντιξοοτήτων, είναι φανερό, ότι οι άνθρωποι αναπόφευκτα έρχονται σε
µεγαλύτερη επαφή µε την πνευµατική διάσταση της ζωής. Ωστόσο, η πίστη ή όχι στον εαυτό
θα καθορίσει την επίδραση αυτής της επαφής. Στην περίπτωση της Ελπίδας η πίστη της
αυξήθηκε και είχε βαθιά ελπίδα ότι θα ξεπεράσει την απελπισία του παρελθόντος, στοιχείο
που φαίνεται να απουσιάζει από τις αφηγήσεις της Πετρούλας. Η ικανότητά της Ελπίδας για
αυτο-ενδυνάµωση σήµαινε ανάληψη της ζωής της. Μέσα από την αυτογνωσία και την αυτοαποδοχή ήταν σε θέση να αποκτήσει µια καλύτερη κατανόηση του των πεπραγµένων και του
τρόπου που αισθανόταν και συµπεριφερόταν. Φαίνεται ότι για εκείνη η περίοδος αυτή
αποτέλεσε ταυτόχρονα αρχή µιας «νέας» ζωής, µε δυνατότητες που δεν είχε προηγουµένως,
γιατί ήταν απορροφηµένη σε µια «πάλη» µε την πραγµατικότητα, την εγκατάλειψή της και
τον περιορισµό. Αντιθέτως η Πετρούλα µοιάζει να ήταν προσκολληµένη στη ζωή και στα
γεγονότα του παρελθόντος, στερώντας από τον εαυτό της και την οικογένειά της νέες
λειτουργικές ευκαιρίες. Συναισθηµατικά η Ελπίδα είχε θέσει, σε ένα βαθµό, τον εαυτό της
ελεύθερο από τις οδυνηρές αναµνήσεις του διαζυγίου της και της έγγαµης ζωής, σε αντίθεση
µε την Πετρούλα. Η Ελπίδα είχε ανάγκη να συγχωρήσει τον πρώην σύζυγό της και να
αντιµετωπίσει τον πόνο µέσω της αποδοχής όσων είχαν συµβεί. Η συγχώρεση σηµαίνει
απόρριψη του πόνου και απόκτηση µιας αίσθησης ελέγχου. Παίρνοντας τον έλεγχο της ζωής
της σηµαίνει ότι άρχισε να ζει και πάλι, αποδεχόµενη την ευθύνη για τις ενέργειές της και τις
επιλογές της. Στην περίπτωση της Πετρούλας παρουσιάζεται µία παθητική στάση η οποία
ενισχύει το αίσθηµα ενοχής και απελπισίας, όπως φαίνεται από τον παρακάτω αφηγηµατικό
λόγο τους:
Π: [...] -Στο µέλλον ποια κεφάλαια πιστεύεις ότι θα γραφτούν για σένα; -Ε... τίποτα..., δεν
πιστεύω τίποτα... Εντάξει... µόνη µου..,. η µοναξιά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
3, συνάντηση 3η, 21.5.2012) [...] -1.6.1. Τι είναι αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή σου; Τίποτα...!! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 12.7.2012). [...] Αισθάνεσαι από την συµπεριφορά του Ο. ... ότι έχεις εγκλωβιστεί; -Ναι.... δεν µε αφήνει
να ξεχάσω... είναι ίδιος ο Τ. ... ίδιος..., εκτός αυτά που κάνει και οι εκφράσεις του..., δεν µε
αφήνει να ξεχαστώ... Πρέπει να ζω µε τα λάθη µου..., αλλά δεν µε αφήνει να ηρεµήσω και
αυτά που κάνει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 24η, 13.9.2012). [...] Όχι ρε κοπελιά... δεν είναι θέµα επιλογής, γιατί δεν έχω επιλογές!... Δεν είναι θέµα επιλογής,
είναι θέµα κάτι... τίποτα, τίποτα όµως! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 46, συνάντηση
46η, 14.1.2013).[...] -Και την αδυναµία µου να φύγω από αυτό που µε πονούσε πολύ..., µου
θυµίζουν αυτό ακριβώς, την αδυναµία... την αδυναµία µου να µπορέσω να ξεφύγω από αυτό
που µε έτρωγε… (συνέντευξη για τις µαντινάδες, 2013).
Ελ: [...] -Αυτό πώς εσύ το αντιµετώπιζες; Πώς αντιµετώπιζες, δηλαδή, την κάθε αλλαγή
στη ζωή σου; - Ανάλογα την κάθε κατάσταση προσπαθώ να τα βγάλω πέρα. Εεε... µε την
έννοια ότι και αν µου τύχει µπροστά µου θα τα καταφέρω και θα προσπαθήσω να κάνω το
καλύτερο. [...] - Καλά είναι να είναι µαζί. Να µην υπάρχουν ούτε διαζύγιο, ούτε προστριβές
και να έχουν µια ήρεµη ζωή και χωρίς προβλήµατα. Αλλά από τη στιγµή που αυτό δεν
µπορείς να το έχεις πάρε ένα διαζύγιο σε ήρεµους τόνους, για να µην έχει δικαστήρια και όλα
αυτά. Εεε... αυτό που λέει η διαφήµιση χωρίζουµε σαν ζευγάρι, µένουµε πάντα γονείς, αυτό
πιστεύω ότι πρέπει. Νοµίζω ότι βοήθησε και αυτό το µήνυµα που βγαίνει από την τηλεόραση
εν µέρει. Εµάς τουλάχιστον µας βοήθησε, γιατί δεν µπορούσαµε σαν ζευγάρι να είµαστε µαζί.
Προσπαθήσαµε να είµαστε φίλοι για το καλύτερο των παιδιών και να µεγαλώσουν σωστά.
[...] -Εσύ στον εαυτό σου είδες αλλαγές στο χωρισµό και µετά τη νοµική λήξη του γάµου;
- Μετά έγινα πιο δυνατή, γιατί βασικά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12,
συνάντηση 12η, 14.8.2012).[...] - Μέσα στο γάµο, ώστε να δηµιουργήσω τις προϋποθέσεις,
ώστε να λήξει ο γάµος... Σίγουρα έχω κάνει λάθη και εγώ µέσα στο γάµο... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012). [...] - Για σένα το διαζύγιο
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αποτέλεσε τραύµα στη ζωή σου ή όχι; - Ξεκίνησε σαν τραύµα, αλλά µετά έγινε µια αλλαγή,
που έγινε προς το καλό. Πέρασε από κάποιες φάσεις µέχρι που εξελίχθηκε σε κάτι καλό.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 25η, 27.11.2012).[...] – Λοιπόν εδώ, στο
παρελθόν, έχω κάνει σύννεφα και βροχή... και έναν ήλιο. Λοιπόν ,στο µυαλό µου σκέφτηκα
ότι όταν βρέχει γενικά έχει... έναν τρόπο να σε αποµονώνει κάπως. Οπότε τα σύννεφα της
βροχής συµβολίζουν τη µοναξιά που νιώθει ο άνθρωπος µε το να κλείνεται ας πούµε στο
σπίτι, να βλέπει τη βροχή. Είναι κάτι ροµαντικό ας πούµε. Ο ήλιος στο παρελθόν συµβολίζει
εε..., πώς να το πω τώρα..., µια περίοδο της ζωής µου που ας πούµε είχε..., δηµιουργική ήτανε.
Και έβγαινα, και είχα σχέσεις και φιλικές και «ερωτικές» µε αγόρια. Αυτό συµβολίζει ο ήλιος
ας πούµε. - Το παρελθόν, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από ροµαντισµό και δηµιουργικότητα;
- Ναι..., το οποίο, µέσα στη µοναξιά που συµβολίζει ας πούµε η βροχή, ήρθε ο ήλιος, που
είναι ένα στάδιο της ζωής µου, η οποία ήταν κάπως… έτσι πιο δηµιουργική σε σχέση µε το
άλλο φύλο. - Μµ! - Το παρόοον είναι µόνο µοναξιά, τίποτα άλλο! Μόνο µοναξιά, γι’ αυτό
µόνο βρέχει, δεν... αυτή τη στιγµή σε σχέση µε το άλλο φύλο είµαι µόνη µου, οπότε
συµβολίζει µόνο η βροχή αυτό. Στο µέλλον έχω κάνει ένα ουράνιο τόξο µε συννεφάκια...,
λοιπόν τα συννεφάκια, χωρίς να βρέχει βέβαια, συµβολίζει την περίοδο που ίσως έρθει µέχρι
να δηµιουργηθεί µια άλλη σχέση είτε φιλική, είτε ερωτική... (ιχνογραφικό έργο 5 «τα στάδια
της ζωής σου παρελθόν - παρόν - µέλλον όσον αφορά την αγάπη και τις σχέσεις σου µε το
άλλο φύλο», συνάντηση 33η, 14.3.2012).

Παρά τον ψυχικό πόνο η Ελπίδα ερµήνευε το διαζύγιο, όπως παρουσιάζεται από τις
αφηγήσεις της ή από τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια προσπαθούσε να το ερµηνεύσει/
νοηµατοδοτήσει (Smith, 1999), ως µια ουσιαστική µετάβαση που ενδυνάµωσε την ίδια, τα
παιδιά της και τη συνοχή της οικογένειάς της (Antonovsky & Sourani, 1988· Hawley, 2000),
προσπαθώντας παράλληλα να αξιοποιήσει κάθε υποστηρικτική ιδιότητα της οικογένειάς της
και της κοινωνίας, προκειµένου να ανακτήσει τις δυνάµεις της και να οικοδοµήσει µια νέα
ταυτότητα. Αντιθέτως η Πετρούλα ήταν παραδοµένη στα οξεία τραύµατα που είχε βιώσει και
στην απουσία οικογενειακής συνοχής, και κάθε προσπάθεια αυτοπραγµάτωσης έµοιαζε
αδύνατη, µε αποτέλεσµα να νιώθει ότι είχε χάσει την ικανότητά της να επιλύει προβλήµατα
και να ονειρεύεται. Η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας στην περίπτωση της Πετρούλας, θα
µπορούσε ειπωθεί ότι αποτελούσε προϊόν τραυµατικών γεγονότων όπως προβάλλεται από τις
παρακάτω αφηγήσεις και τον ποιητικό της λόγο αλλά και µια διαγενεακή αντανάκλαση, η
οποία υπηρετείτο από την ίδια πιστά:
Π: [...] -Ναι δε µε αγγίζει τίποτα πλέον. Και ούτε πρόκειται... [...] - Για όλα έχω ένα
παράπονο.. γιατί να µου µιλάει έτσι, γιατί να µου φέρεται έτσι, γιατί να µην είναι κοντά
µας...χα... γιατί... να µην έχουµε την πατρική φιγούρα δίπλα µας µόνο να λείπει...γιατί να µην
φέρεται σοϊκά όταν ήταν σπίτι.
- Όντε σκεφτώ το παρελθόν τι να 'χω περασµένο,
βγάνει η καρδιά µου ένα λιγµό και ύστερα βγάζει αίµα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 47, συνάντηση 47η, 18.2.2013).
Ελ: [...] - Ναι τώρα το κατάλαβα! Εεε... είχε θετική, από την άποψη ότι έµαθα να ξεπερνάω
κάποια εµπόδια που πάντα υπάρχουν στην ζωή µας µε όποιο τρόπο µπορώ και αν καταφέρω
να τα ξεπεράσω εε..., αυτό λίγο µε τόνωσε εµένα αυτό σαν γυναίκα..., ίσως να αναλάβω
κάποιες ευθύνες που δεν της είχα αναλάβει..., αυτό, από αυτή την άποψη! Οπότε ναι και τα
κακά, ας πούµε, που κατάφερα να τα κάνω καλά. Ναι είχα και κακιές..., ναι όταν
τσακωνόµασταν ας πούµε µε τον Α. ήταν µια κακή εµπειρία! Αλλά και αυτή αργότερα µε
ώθησε στο να αντιδρώ στους τσακωµούς, να µην το κλείνω µέσα µου, αλλά να του δείχνω
είτε µε µούτρα, που είναι συνηθισµένο εµείς οι γυναίκες να το κάνουµε ή να του το λες
κατευθείαν, γιατί ρε παιδί µου δεν µου άρεσε που έκανες µπροστά σε ξένο κόσµο ή ποτέ δεν
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έχω κάνει τέτοιο πράγµα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 33, συνάντηση 33η,
14.3.2012).

Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ανέδειξαν τόσο τους
προστατευτικούς, όσο και τους παράγοντες κινδύνου (Flach, 1997· Richardson et al., 1990)
στους οποίους εκτίθονταν. Οι παράγοντες κινδύνου σχετίζονταν µε την ύπαρξη ασθενειών σε
νέα µέλη της οικογένειάς τους, τη µικρή ηλικία των παιδιών τη στιγµή του διαζυγίου (λόγω
της απαίτησης µεγαλύτερης και συνεχούς φροντίδας), το ρόλο του πρώην συντρόφου, την
ελάχιστη ή µηδενική οικονοµική στήριξη, την ανυπαρξία κοινωνικής βοήθειας από το
κράτος, την ανεργία, την επικριτική ή παρεµβατική παρουσία της πατρικής οικογένειας και το
κοινωνικό στίγµα που έφεραν ως διαζευγµένες γυναίκες. Στην περίπτωση της Ελπίδας
αποδεικνύεται, µέσα από τις περιγραφές της, ότι επιδείκνυε ιδιαίτερη επινοητικότητα και
ευελιξία σε ότι αφορά την αξιοποίηση προστατευτικών παραγόντων, οι οποίοι ενθάρρυναν τη
θετική προσαρµογή, άρα και το επίπεδο της ψυχικής ανθεκτικότητας, σε αντίθεση µε την
Πετρούλα. Τέτοιοι παράγοντες ήταν η οικονοµική στήριξη από την ευρύτερη οικογένεια, η
ανάπτυξη σχέσεων µε τη γειτονιά, οι φίλοι (Greeff & Van Der Merwe, 2004), η µεγαλύτερη
ηλικία των παιδιών, η πίστη και τα χόµπι ως µέσα συναισθηµατικής έκφρασης. Ωστόσο οι
δύο συµµετέχουσες αποτιµούσαν διαφορετικά την ύπαρξη των προστατευτικών παραγόντων
και πολλές φορές ανάλογα τις περιστάσεις. Οι συµµετέχουσες, αν και εµφάνιζαν κάποια
κοινά πρότυπα προστασίας και κινδύνου, έδειξαν, µέσα από τις αφηγήσεις τους, διαφορετικό
επίπεδο προσαρµογής και ανθεκτικότητας. Αυτό φαίνεται να σχετιζόταν µε τον τρόπο
αξιολόγησης και διαχείρισης του εαυτού και των προστατευτικών παραγόντων και των
παραγόντων κινδύνου, παράγοντες οι οποίοι συνδιαµόρφωναν νέα οµοιοστατική δοµή,
διαφορετική µεταξύ των δύο γυναικών σε ότι αφορά το επίπεδο και την ποιότητα της, όπως
αναδεικνύεται παρακάτω:
Π: [...]-1.6.1. Τι είναι αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή σου; - Τίποτα...!! (βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη 16, συνάντηση 16η, 12.7.2012). [...] - Αισθάνοµαι ένα βάρος τόσον
καιρό στους ώµους µου... τόσο βάρος... βάρος... βάρος... - Με τα παιδιά; - Ναιαι... µε αυτό το
βαρύ πυροβολικό... [...] - Είσαι πιο νευρική σε σχέση µε το παρελθόν; - Ναι ναι... έχω
νεύρα... - Γιατί..; - Η στεναχώρια µε βγάζει στα νεύρα! [...]- Για όλα... όλα µε
στεναχωρούν!... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 40, συνάντηση 40η, 26.11.2012).
Ελ: [...]- Θα προσπαθήσω να καλύψω τις πιο µεγάλες ανάγκες και αυτό θα πάει πίσω. Θα
προσπαθήσω µε άλλα πράγµατα να τον βοηθήσω. - Είσαι ευέλικτη στην ιεράρχηση των
αναγκών σου;- Πάντα ήµουν έτσι, γιατί εµείς πάντα είχαµε προβλήµατα οικονοµικά ή
δούλευε ο ένας ή ο άλλος, οπότε πάντα υπήρχαν κάποιες προτεραιότητες στο σπίτι, οπότε
αυτό το έµαθα σιγά σιγά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 23η,
20.11.2012). [...] - Πώς το επεξεργάστηκες ώστε να περάσεις στην φάση του µη
τραύµατος; -Της αποδοχής...-Ναι... - Έπρεπε να το σκεφτείς πολύ µε τον εαυτό σου. Να το
επεξεργαστείς, να ωριµάσει µέσα σου, ώστε να το αποδεχθείς σιγά σιγά. Δεν είναι πάντα
εύκολο... θέλει το χρόνο του. - Νιώθεις εσύ προσαρµοσµένη; - Στο θέµα του διαζυγίου, δεν
µε ενδιαφέρει καθόλου τώρα. [...] - Μα το θέµα είναι να εξελισσόµεθα µέσα από τις εµπειρίες
µας, αλλιώς δεν έχουν νόηµα οι εµπειρίες µας. Το θέµα είναι στη ζωή..., γιατί µας έχουν τύχει
διάφορα…, να µάθουµε να τις διαχειριζόµαστε και να παίρνουµε τα θετικά στοιχεία ή τα
αρνητικά, ανάλογα... από κάθε εµπειρία, ώστε να το εξελίξουµε, στον τρόπο που
σκεφτόµαστε ίσως... και να τη χρησιµοποιούµε σε µια άλλη κατάσταση... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 25η, 27.11.2012).[...] - Για να νιώθεις εσύ καλά... Ναι, για να νιώθω εγώ καλά! Ας πούµε µπορεί να βάφοµαι κάθε πρωί. Υπερβολικό θα µου
πεις! Ναι συµφωνώ! Αυτό µε κάνει να αισθάνοµαι εγώ καλά µε τον εαυτό µου. Αυτό µε
βοηθάει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 33, συνάντηση 33η, 14.3.2012).
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8.2.3.5. Επιθυµητοί παράγοντες υποστήριξης – «τοίχος προστασίας»
Στο πλαίσιο των αφηγήσεων των δύο µητέρων αναδείχθηκε µια σειρά υπαρκτών
παραγόντων και προσδοκιών κοινωνικής υποστήριξης (Garvin, Kalter & Hansell, 1993), οι
οποίοι αξιολογούνταν ως θετικοί και απαραίτητοι προκειµένου να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά τη διαδικασία του διαζυγίου, την αγωνία, τις µεταβάσεις και να επιτευχθεί
µια οµαλή προσαρµογή. Οι παράγοντες αυτοί θεµατοποιήθηκαν ως εξής:
1. Υποστήριξη από δηµόσια και ιδιωτικά δίκτυα
Και οι δύο µητέρες εκδήλωσαν την ανάγκη και την επιθυµία να λάβουν υποστήριξη
από ειδικούς, ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς ή αρµοδίους άλλων ειδικοτήτων, καθώς
αξιολογούνταν πιο κατάλληλη σε σχέση µε τους φίλους και την οικογένεια. Ωστόσο κάτι
τέτοιο δεν ήταν εφικτό, ιδιαίτερα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της έλλειψης ή/και
ανεπάρκειας δηµόσιων υποστηρικτικών δοµών και των περιορισµένων οικονοµικών τους
δυνατοτήτων. Εποµένως, η απουσία ή/και υποστελέχωση κατάλληλων υποστηρικτικών
δοµών και το χαµηλό τους οικογενειακό εισόδηµα απέκλειε τη λήψη τους,
κάτιπουεπιβεβαιώνεται από τους παρακάτω ισχυρισµούς:
Ερευνήτρια: Η Πετρούλα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων είχε εκφράσει την επιθυµία να
λάβει ψυχολογική υποστήριξη, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό λόγω των οικονοµικών
δυσκολιών και της έλλειψης δηµόσιων φορέων παροχής ψυχολογικής υποστήριξης.
Ελ: [...] - Πιστεύεις δηλαδή έχει αλλάξει το θέµα των ταµπού και στην κοινωνική
υποστήριξη; - Ε ναι, στην εποχή της µαµάς µου δε θυµάµαι να µου έχει πει ότι υπήρχαν
σύµβουλοι γάµου, ψυχολόγοι..., µπαίναν ας πούµε οι συγγενείς στη µέση και τα φτιάχναν στο
ζευγάρι. - Μπορεί πιστεύεις ένας ψυχολόγος, ειδικός να βοηθήσει το ζευγάρι; - Αν έχει το
ζευγάρι προδιάθεση µπορεί να βοηθήσει. Αν το έχουν αποφασίσει δεν νοµίζω ότι µπορεί να
βοηθήσει και αυτός.- Εσείς το είχατε σκεφτεί να πάτε σε κάποιον να µιλήσετε για τις
οικογενειακές σας δυσκολίες; - Όχι! Ποτέ! [...] - Τώρα θα το σκεφτόσουν να πας σε ένα
ψυχολόγο; -Τώρα! Τώρα! Όπως είµαι τώρα σε αυτή την φάση... εε... θα ήθελα να πάω, αλλά
δεν θα µπορούσα οικονοµικά να πάω. Σε πολλές µάλιστα συζητήσεις που έχω κάνει έχω πει
ότι µε παρακολουθεί ψυχολόγος, αα ψυχολόγος!! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 21,
συνάντηση 21η, 17.10.2012).

2. Συναισθηµατική υποστήριξη από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους
Παρόλο που η συναισθηµατική υποστήριξη από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους δεν
αξιολογήθηκε ως η πλέον κατάλληλη, ωστόσο αναζητούσαν υποστήριξη µέσα στους κύκλους
της οικογένειας και των φίλων τους ή από κάποιο σύντροφο, προκειµένου να ικανοποιήσουν
τις συναισθηµατικές τους ανάγκες και να εκπληρώσουν τους προσωπικούς και
οικογενειακούς τους στόχους. Η αναζήτηση αυτή αντανακλάται στις παρακάτω αφηγήσεις
τους:
Π: [...] 1.3.1. - Θα ήθελες να µου αναφέρεις τα τέσσερα πιο σηµαντικά πρόσωπα της ζωής
σου; - Η Εύη (η φίλη της) η κολλητή µου πολύ, πολύ..., η µαµά µου... και τα παιδιά µου...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 4.6.2012). [...] - Το να έχω σωστούς
ανθρώπους δίπλα µου.... -Είτε από το φιλικό, είτε από το συγγενικό... - Ναι οπουδήποτε.. Η
πρώτη µου ξαδέρφη, όταν χώρισα..., η Εύη... -Αυτό πιστεύεις ότι ισχύει και για τους
περισσότερους ανθρώπους; - Φυσιολογικό δεν είναι αυτό...; Να σε νοιάζεται..., να έχεις
κοντά σου... - Πώς το εισπράττεις ότι σε νοιάζονται;-Ε το καταλαβαίνεις... Προσωπικά το
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καταλαβαίνω... τι µου βγάζει... - (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η,
23.7.2012).
Ελ: [...] - Είχες ένα δίκτυο υποστήριξης από άτοµα; - Ακριβώς! Είχα το µεγάλωµα των
παιδιών επί το πλείστον µόνη µου, αλλά είχα ειδική..., ο οικογενειακός µου περίγυρος δεν µε
άφησε ποτέ µόνη µου. Δεν ήµουν, ας πούµε, µια ανύπαντρη γυναίκα που µεγάλωνε, ας πούµε,
µόνη της ένα παιδί και δούλευε. [...] - Εσύ αισθάνεσαι καλυµµένη συναισθηµατικά από την
στήριξη του περίγυρου σου; - Ναι..., νιώθω ότι µε τον τρόπο τους είναι δίπλα µου, ότι
ενδιαφέρονται για µένα. Εντάξει εγώ δεν αισθάνοµαι καλά µε τον εαυτό µου, αλλά εντάξει
αυτό είναι άσχετο µε το πώς µου φέρονται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά και εγώ προσπαθώ το
ίδιο καλά να τους φέροµαι. [...] - Ακόµα και µε εσένα, που γνωριζόµαστε λίγο καιρό, νιώθω
µια αγάπη, µια οικειότητα..., αλλιώς δεν θα σου έλεγα τόσον καιρό τα εσώψυχα µου. Χε, χε...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 14η, 4.9.2012). [...] - Το περιβάλλον
από το οποίο παίρνεις στήριξη ποιο θεωρείς ότι είναι; -(σιωπή)... Τα προβλήµατα που έχω;
- Γενικά τα θέµατα που έχεις... - Αν είναι οικονοµικό το θέµα θα µιλήσω µε τους γονείς µου
ή αν έχω κάποιο πρόβληµα µε τα παιδιά θα µιλήσω µε εσένα, µε τον Α., µε τους γονείς µου,
µε τα αδέρφια µου... Αν είναι κάτι συναισθηµατικό θα µιλήσω µε εσένα, µε τον Α. ... εε...,
είναι ανάλογα την κατηγορία... δεν είναι όλα τα πράγµατα για όλους τους ανθρώπους... Προτιµάς να µοιράζεσαι µε ανθρώπους που δεν εµπλέκεσαι συγγενικά..., που είναι πιο
ουδέτεροι; - Εντάξει, εσένα και τον Α. δεν θα σας πω ουδέτερους ανθρώπους... - Εννοώ την
κλασσική συγγένεια... - Α! Εννοείς την άµεση οικογένεια; - Ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012). [...] - Θα κοινωνικοποιηθείς. - Ακριβώς! Είµαι
ανοιχτή στο να γνωρίζω καινούργια άτοµα. Είµαι ένας άνθρωπος που, µετά από κάποια
χρόνια που ήταν κλεισµένος στο σπίτι, τώρα θέλω τις γνωριµίες. [...] - Και όχι µόνο την
µοναξιά, αλλά και την επιβράβευση που ζητάω κάποιες φορές ή την κούραση που νιώθω
κάποιες φορές..., ακόµα και τώρα αν µε ακούσει ο Α. θα µου πει τι έχεις... είµαι κουρασµένη ή
αυτό έγινε..., θα νιώσω καλύτερα αν το βγάλω από µέσα µου... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 33, συνάντηση 33η, 14.3.2012).

3. «Ουδέτερο» ακροατή
Οι δύο γυναίκες εξέφρασαν την επιθυµία να εκφράσουν τα βιώµατά τους, τη θλίψη
τους και όλα αυτά που τις επιβάρυναν σε έναν «αµερόληπτο» ακροατή, ο οποίος δε θα τις
κατέκρινε και θα τους προσέφερε ανακούφιση µέσα από την ελεύθερη έκφραση των
συναισθηµάτων τους:
Π: [...] 3. -Ποια στιγµή στη ζωή σου ή περιστατικό θα έλεγες ότι είναι εκείνο που σε
έκανε να αλλάξεις τον τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου;-Ε αυτός που σου είπα από τον
υπολογιστή... ,µου άνοιξε τα µάτια..., ξύπνησα...ενώ όλοι µου το έλεγαν... (βλ. βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 21.5.2012). [...]-Τι σου είπε (η αδερφή της); Τίποτα... Παίρνει αυτό το απαξιωτικό..., µαζεύω, µαζεύω... µε θεωρούν χαζή..., γενικά... σου
είπα... είµαι η χαζή της οικογένειας από τη στιγµή που δεν χώρισα από την αρχή...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η, 23.7.2012).
Ελ: [...] -Μάλλον απ’ έξω από την οικογένεια..., για τα προσωπικά µου προβλήµατα πιο πολύ!
- Γιατί επιλέγεις αυτό; - Ίσως είναι..., ίσως φοβάσαι και την αντίδραση του άλλου εκείνη τη
στιγµή ή την κριτική του... - Ενώ αν είναι κάποιος εκτός;- Ναι, θα είναι πιο πολύ ουδέτερος,
οπότε θα πάρει µια µεσαία θέση. Δεν θα υποστηρίξει ούτε εµένα ούτε αυτόν. Ίσως να µπορώ
να µιλήσω και πιο ελεύθερα αυτό που αισθάνοµαι ή σκέφτοµαι πιο πολύ! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).
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4. Οικονοµική ασφάλεια
Η απόκτηση οικονοµικής ασφάλειας φαίνεται να αποτελούσε πρωταρχικό µέληµα για
τις δύο συµµετέχουσες. Εκατέρωθεν είχαν βιώσει επιδείνωση της οικονοµικής τους
κατάστασης ως αποτέλεσµα και της µετάβασης. Σε ότι αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και το
οικονοµικό επίπεδο, οι δύο µητέρες αναγνώριζαν ότι δεν υπήρχαν πολλά από αυτά και η
οικονοµική τους κατάσταση είχε µεταβληθεί µετά από το διαζύγιό τους. Η κύρια πηγή
υποστήριξης ήταν ιδιωτική, από την οικογένεια τους, παρότι είχαν αναζητήσει υποστήριξη
και από δηµόσιες πηγές. Το οικονοµικό θέµα δυσχέραινε τις δύο γυναίκες, όχι µόνο σε
επίπεδο εσόδων, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης των συναισθηµάτων τους, εφόσον µετά το
διαζύγιό τους κλήθηκαν να είναι οι µοναδικοί διαχειριστές των οικονοµικών αναγκών της
οικογένειας.
Προερχόµενες από ένα παραδοσιακό περιβάλλον, το διαζύγιο φαίνεται να
αξιολογήθηκε ως µια απαράδεκτη και ντροπιαστική πράξη από την εξωτερική οικογένεια.
Από τις αρχές της διαδικασίας του διαζυγίου, αν και το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης από
την πατρική τους οικογένεια ήταν ισχυρό σε ό,τι αφορά την οικονοµική υποστήριξη, αυτό
ωστόσο δε συνέβαλε στην ανακούφιση της µοναξιάς τους, στην παροχή θάρρους και δύναµης
και στην κατασκευή ενός νέου νοήµατος στη ζωή τους. Αυτή η στάση µοιάζει να επηρέαζε
δυσµενώς τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας τους, αφού
βρίσκοντανδιαρκώς, έµµεσα ή άµεσα, κάτω από την επίβλεψη και τον έλεγχο της πατρικής
οικογένειας (Diedrick, 1991). Ωστόσο, ο τρόπος βίωσης αυτών των δυσκολιών έµοιαζε να
διαφέρει. Η Ελπίδα πίστευε ότι θα κατάφερνε να αντιµετωπίσει τις δυσκολίεςκαι στόχευε να
αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία και διαθέσιµο πόρο προκειµένου να υποστηρίξει τα παιδιά της.
Αντιθέτως η Πετρούλα κάτι τέτοιο το αξιολογούσε ως αδύνατο αν δεν υφίστατο και η
πατρική συµµετοχή και παρουσία, γεγονός που ενίσχυε το αίσθηµα αδυναµίας και
ανηµποριάς της:
Π: [...]- Τώρα τι σου λέει (ο πατέρας της); - Βλέπεις; Σε κακό σου βγήκε..., µόνη σου και
αυτός κάνει τη ζωή του. Και του λέω εντάξει µπαµπά, σε παρακαλώ... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 4.6.2012). [...]- Όχι ,πιστεύω ότι για να είναι µια
ολοκληρωµένη οικογένεια πρέπει να είναι και ο πατέρας στο σπίτι..., µε στεναχωρεί που δεν
µπορώ να έχω... τον πατέρα, ο πατέρας, ναι...! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 43,
συνάντηση 43η, 22.12.2012).
Ελ: [...] - Έχω βέβαια βοήθεια. - Νιώθεις ότι είναι παρόντες στη ζωή σου; -Ναι! Καµιά
φορά όµως γίνεται µε τρόπους που δεν µου αρέσει. -Δηλαδή;- Καµιά φορά µε ελέγχουνε. Άσε
τον καφέ µου! Καµιά φορά µε ελέγχουνε. Αυτό µε ενοχλεί κάπως. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 11.7.2012). [...] - Ναι τώρα το κατάλαβα! Εεε.... είχε θετική, από
την άποψη ότι έµαθα να ξεπερνάω κάποια εµπόδια που πάντα υπάρχουν στη ζωή µας µε όποιο
τρόπο µπορώ και αν καταφέρω να τα ξεπεράσω, εε... αυτό λίγο µε τόνωσε εµένα, αυτό σαν
γυναίκα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 33, συνάντηση 33η, 14.3.2012).

Από ψυχολογική άποψη, γνώριζαν ότι είχαν κατακτήσει ένα καλύτερο επίπεδο
ανεξαρτησίας, παρά τις δυσκολίες, αλλά παράλληλα αυτή η αίσθηση συνυπήρχε µε τη
δυσβάσταχτη ευθύνη της αποκλειστικής ανατροφής των παιδιών, γεγονός τοοποίο δεν τους
επέτρεπε να βιώσουν τα οφέλη της ανεξαρτησίας τους (Wallerstein & Kelly, 1980), όπως
αναδεικνύεται µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Π: [...] - Κοίτα δεν είµαι η πρώτη, ούτε η τελευταία, αλλά δεν αντέχω και τώρα που το λέω
δεν το πιστεύω…, δεν µπορώ αυτό το καθηµερινό…, αυτή την καθηµερινότητα, δεν την
παλεύω να µην µου δίνει διατροφή. Να έχω τα δύο παιδιά εγώ…, ε… κάτσε…, να παλεύω…
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Δεν µπορώ ρε παιδιά, δεν µπορώ…(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 21, συνάντηση 21η,
7.8.2012).
Ελ: [...] - Πολλές φορές θέλουµε πράγµατα, τα οποία δεν µπορούµε να τα κάνουµε. - Και
τότε έρχεται η απογοήτευση; -Ακριβώς! - Εσύ βλέπεις πράγµατα για τα παιδιά σου που...Θέλω και δεν µπορώ να τα κάνω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 18, συνάντηση 18η,
9.10.2012).[...] -Εεε... είχε θετική, από την άποψη ότι έµαθα να ξεπερνάω κάποια εµπόδια,
που πάντα υπάρχουν στη ζωή µας, µε όποιο τρόπο µπορώ και αν καταφέρω να τα ξεπεράσω
εε... αυτό λίγο µε τόνωσε εµένα, αυτό σαν γυναίκα..., ίσως να αναλάβω κάποιες ευθύνες που
δεν τις είχα αναλάβει..., αυτό από αυτή την άποψη! Οπότε ναι και τα κακά, ας πούµε, που
κατάφερα να τα κάνω καλά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 33, συνάντηση 33η,
14.3.2012).

5. Ευέλικτες συνθήκες εργασίας
Οι συµµετέχουσες µίλησαν για την ανάγκη τους να διέθεταν ευελιξία στο χώρο
εργασίας, προκειµένου να είχαν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τόσο τα εργασιακά τους όσο
και τα γονεϊκά τους καθήκοντα. Σε αυτό το σηµείο, αναδεικνύεται για ακόµη µία φορά από
τους ισχυρισµούς τους η επικράτηση του πατριαρχικού µοντέλου και η ασυµφωνία µεταξύ
της ανάγκης για αυτοπραγµάτωση και του µητρικού ρόλου στο παρόν κοινωνικό-οικονοµικό
περιβάλλον:
Π: [...] - Δεν µπορούσα να βγω από το σπίτι µόνη µου... µεγάλωσα τα παιδιά... - Σε πιέζει
εσένα η δουλειά;- Η δουλειά... τη σεβόµουν..., είχα άγχος να παράγγελνα..., έλεγα παναγία
µου να κάνω αυτό..., ήµουν αγχώδης άνθρωπος... και πώς αυτό και πώς εκείνο... µε τον εαυτό
µου τα έβαζα... να τελειώσω για να πάω αποθήκη, να µην έχω στοκ, αλλά το πολύ άγχος µου
έβγαινε µετά όταν γύριζα σπίτι..., µετά... µετά µου έβγαινε η ένταση µέσα στην ένταση... Σαν
ένα ροµπότ ήµουν, σαν ένα ροµπότ καλοκουρδισµένο... Ναι, ένταση τι να σου πω και µου
έβγαινεεεε όλη η ένταση, µου έβγαινε αυτό, µου έβγαινε η όλη η κούραση µέσα στο σπίτι που
είχα τα µικρά παιδιά και δεν µπορούσα να ασχοληθώ καθόλου µαζί τους. Καθόλου... Δηλαδή το µετέφερες;- Δεν ήµουν έτσι στη δουλειά! Στη δουλειά ήµουν, εντάξει µπορεί να
αγχωνόµουν, να είχα αυτό, δικαιολογηµένα βέβαια, γιατί είχα µια ευθύνη, αλλάαα το πολύ
µου έβγαινε µέσα στο σπίτι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 41, συνάντηση 41η,
3.12.2012).
Ελ: [...] - Δηλαδή ότι βγήκαν οι γυναίκες δυναµικά στην εργασία το βλέπεις ως µια
θετική εξέλιξη; - Ε βέβαια! - Δεν επιβαρύνει τους άλλους ρόλους; - Ναι, αλλά από την
άποψη ότι το θέλει, ότι έχει τη δυνατότητα..., γιατί... δεν στερεί πράγµατα στην οικογένειά
της. Αλλά όταν στερεί πράγµατα από την οικογένεια της γιατί πρέπει να δουλεύει, γιατί
πρέπει να αφήσει τα παιδιά στη γιαγιά ή στον παππού, γιατί θα πρέπει να δουλεύει και το
απόγευµα..., εκεί είναι διαφορετικά τα πράγµατα, γιατί η ζωή της τρέχει, εκεί η δουλειά την
αποσυντονίζει κάπως... Είναι καλό να εργάζεται µια γυναίκα, αλλά είναι και οι συνθήκες που
θα πρέπει να εργαστεί µια γυναίκα είτε το θέλει, είτε όχι, γιατί αν είναι πλούσια θα ορίσει
αυτή τις συνθήκες που θα εργαστεί..., θα έχει πού να αφήσει το παιδί της... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 17η, 2.10.2012).

Μπορούµε, εποµένως, να αντιληφθούµε, ότι η συναισθηµατική και πρακτική
υποστήριξη φάνηκε να αποτελούσε για τις δύο αφηγήτριες απαραίτητη προϋπόθεση για τη
µείωση τους άγχους τους, την ενίσχυση της θετικής τους προσαρµογής, την προσωπική και
οικογενειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη της αυτονοµίας τους και την αίσθηση επάρκειας µετά
το διαζύγιο. Εν ολίγοις, οι αφηγήσεις των δύο γυναικών εστιάστηκαν ιδιαιτέρως στο ρόλο της
κοινωνικής στήριξης ως παράγοντα µεσολάβησης στη διαδικασία οµαλής προσαρµογής µετά
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το διαζύγιο, γεγονός το οποίο προβάλλει εκτός από την ψυχολογική και την κοινωνική
διάσταση του διαζυγίου.

Σχήµα 5.Παράγοντες προσαρµογής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΥΟ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι πατέρες στις σύγχρονες οικογένειες, µε τη γυναίκα να έχει ουσιαστικά το πάνω
χέρι και µε τα παιδιά προσκολληµένα σ’ αυτήν, αδρανοποιούνται. Οι συγκρούσεις
ανάµεσα στο ζευγάρι, που γίνονται όλο και πιο σφοδρές, δεν αφήνουν περιθώρια για
συνεργασία και συναίνεση. Οι συχνές επικοινωνιακές παρεξηγήσεις και η
επακόλουθη ρήξη ανάµεσα στους γονείς έχει συχνά ως αποτέλεσµα την
περιθωριοποίηση του πατέρα στην οικογένεια. Οι µητέρες κατηγορούν τους πατέρες
ότι είναι απόντες, παραπονιούνται ότι δεν έχουν συµπαράσταση, ενώ οι πατέρες είναι
εκεί, πάνοπλοι, µε έµφυτη γνώση και ισχυρότατο κίνητρο να δώσουν στα παιδιά τους
τα εφόδια που χρειάζονται. Οι πατέρες, από την άλλη πλευρά, παραδίδουν τα παιδιά
τους στις µητέρες και παραπονιούνται ότι εκείνες δεν τους αφήνουν να τα
πλησιάσουν, ενώ από προγονικές καταβολές και αρχετυπικούς συµβολισµούς που
κουβαλούν µέσα τους ολοζώντανους ασυνείδητα θεωρούν ότι τα παιδιά ανήκουν στη
µητέρα και ότι δεν έχει δικαίωµα κανένας να τα χωρίσει από εκείνη.
Χάρις Κατάκη (2012). Το Ήρεµο Φίδι του Θεού. Αθήνα: Τόπος.

9.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο αυτό διερευνάται το «ταξίδι» ζωής δύο διαζευγµένων ανδρών
από την Κρήτη, τα κρίσιµα γεγονότα της ζωής τους, ο χωρισµός τους και η εµπειρία του
διαζυγίου, µε βάση τις αφηγήσεις τους και τα µεταφορικά-προβολικά έργα. Οι διαζευγµένοι
άνδρες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αφηγήθηκαν το «ταξίδι» της ζωής τους µε τη
µορφή «σεναρίου». Όλα τα ονόµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα είναι
ψευδώνυµα, ώστε να µην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των συµµετεχόντων. Ένα ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο, χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.
Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, µέσα από τον αφηγηµατικό λόγο των
συµµετεχόντων αναδεικνύονται οι περιορισµοί και τα «οφέλη» των διαζευγµένων πατέρων
στο πλαίσιο της παρούσας κοινωνικής δοµής. Εποµένως, για να καταστεί πλήρως κατανοητή
η έννοια του διαζυγίου στη ζωή των δύο πατέρων είναι σηµαντικό οι εµπειρίες τους να
τοποθετηθούν µέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς αυτό, οι προσδιορισµένοι ρόλοι
και οι κοινωνικές διαδικασίες µέσα σε αυτό συνδιαµορφώνουν τις «ευκαιρίες» και τους
περιορισµούς τους των δυο διαζευγµένων πατέρων. Χωρίς αµφιβολία προβάλλεται, ότι η
ισχύουσα νοµοθεσία και οι θεσµικές, πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές αποτελούν
τροχοπέδια σε ότι αφορά την προσβασιµότητα, την ουσιαστική συνέχιση του πατρικού
ρόλου, τη συνέχιση της σχέσης πατέρα - παιδιού και της ισότιµης γονεϊκής συµµετοχής µετά
το διαζύγιο. Επίσης, φανερώνονται, µέσω των επώδυνων προκλήσεων και διληµµάτων που
ήρθαν αντιµέτωποι, οι δηµόσιες οµιλίες, οι κοινωνικές νόρµες, οι πρακτικοί περιορισµοί και
οι κανονιστικές υποθέσεις που διαιωνίζουν ή ενισχύουν τις ανισότητες και τους περιορισµούς
µεταξύ των φύλων και τέθηκε σε αµφισβήτηση το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο γύρω από
τους ρόλους των φύλων και την προσωπική και κοινωνική οργάνωση.
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9.2. Διαγενεακή ιστορία - «σενάριο πρόσδεσης»
Ο γάµος είναι το επίκεντρο της ύπαρξης. Είναι το σηµείο, όπου δύο άτοµα δύο
οικογενειών συναντούνται και όλες οι διαστάσεις του χρόνου διασταυρώνονται και το
συνολικό «δράµα» της διαγενεακής ιστορίας επαναλαµβάνεται, ανανεωµένο και
αναζωογονηµένο, ίσως µε µια άλλη µορφή - µε τη µορφή «διορθωτικής» πράξης.
Στο πλαίσιο της µελέτης των δύο περιπτώσεων προβάλλεται, ότι στις πατρικές
οικογένειες των συµµετεχόντων υπήρχαν σηµαντικές συναισθηµατικές εµπλοκές, οι οποίες
µεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά «κληρονοµώντας» ένα βαρύ «φορτίο» στη ζωή τους,
επηρεάζοντας τα δικά τους συζυγικά οικογενειακά συστήµατα. Μέσα σε αυτό το πνεύµα
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των γονέων των δύο διαζευγµένων πατέρων, οι
οικογενειακές αναµνήσεις, οι σχέσεις των γονέων τους και οι σχέσεις των δύο
συµµετεχόντων µε τους γονείς τους, τα οποία συνθέτουν το ψυχοκοινωνικό προφίλ των
οικογενειών προέλευσης τους. Στόχος είναι να αναδειχθεί η επίδραση της οικογενειακής
ιστορίας των συµµετεχόντων και των βιωµάτων τους, προκειµένου να εντοπιστούν και να
συσχετιστούν τα οικογενειακά πρότυπα των δύο ανδρών µε αυτά της συζυγικής τους
οικογένειας και να απαντηθεί το ερώτηµα του εάν και µε ποιο τρόπο τελικά αυτά µπορεί να
επηρέασαν τους δύο άνδρες και τη σχέση τους µε τις πρώην συντρόφους τους.
Οι πατέρες των δύο ανδρών ήταν συνταξιούχοι, ζούσαν στην ίδια πόλη µε τους δύο
συµµετέχοντες και όπως φαίνεται τους ασκούσαν µεγάλη συναισθηµατική επιρροή µέσω της
«εξιδανίκευσης» τους. Οι δύο άνδρες τους χαρακτήριζαν αρκετά δυναµικούς και
ορθολογικούς. Οι µητέρες τους κατοικούσαν στην Κρήτη και ασχολούνταν µε τα οικιακά. Οι
δυο πατέρες παρουσίαζαν τις µητέρες τους ως άτοµα µη διαφοροποιηµένα, τα οποία δεν
µπορούσαν να αλληλεπιδράσουν λειτουργικά µε άλλους καθώς η διανοητική και η
συναισθηµατική πλευρά τους ήταν συγχωνευµένες. Οι πατέρες περιγράφουν τους γονείς τους
µε τα παρακάτω λόγια:
Ε: [...] -Και ο πατέρας µου το ίδιο. Δεν το δείχνει είναι λίγο πιο... Ναι. Δεν δείχνει τα
συναισθήµατα του τόσο εύκολα. [...] - Όχι ο πατέρας µου δεν είναι σκληρός, απλά είναι... δεν
θα σου πει ποτέ αυτό που σκέφτεται, δεν µπορεί να το εκφράσει ξέρω γώ. [...] - Είναι πολύ
συναισθηµατικός τύπος η µάνα µου. - Ναι; - Ναι. Εκφράζει ξέρεις, το παραµικρό που µπορεί
να την χαλάσει µπορεί να το µεγαλοποιήσει, να το κάνει τεράστιο και αυτό που θα την
χαροποιήσει, θα πετάει από την χαρά της. Είναι έτσι υπερβολική. Στα συναισθήµατα, αλλά
και γενικά σαν άνθρωπος. - Σου αρέσει εσένα αυτό; Ο τρόπος που αλληλεπιδράς µε τη
µαµά σου; Που είναι έτσι εκφραστική; - Εεε καµιά φορά είναι λίγο κουραστικό... - Μµµ... Εε όταν βλέπεις ότι το παραµικρό, ένα πολύ µικρό πρόβληµα, το κάνει τεράστιο και ό,τι και
να της πω ή ότι και να το συζητήσουµε αυτή δεν αλλάζει το κεφάλι της µέχρι να περάσει ο
χρόνος για να αµυνθεί στη σκέψη της για το πρόβληµα αυτό είναι λίγο κουραστικό, αλλά
εντάξει, οκ... κάθε άνθρωπο τον δεχόµαστε έτσι όπως είναι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.2.2014).
Ι: [...] - Ήταν ήρεµος...; - Όχι, όχι ο πατέρας µου ήταν νευρικός άνθρωπος ανέκαθεν. - Ήταν
νευρικός; - Τότε. Τώρα είναι πολύ ήρεµος. Ήταν νευρικός άνθρωπος. Και λόγω δουλειάς και
µε τη δουλειά του και αυτό... προσπαθώ να θυµηθώ πότε ηρέµησε, αλλά δεν θυµάµαι... Ήταν εκρηκτικός; -Νευρικός! Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! [...] - Και πώς θα τον
χαρακτηρίζατε; - Άγιος άνθρωπος. Νοµίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα αγιάσει δηλαδή. - Τι
τον έκανε «άγιο»; - Παλεύει τη µάνα µου. - Τι δυσκολίες βλέπατε να έχουν σαν ζευγάρι; Ο πατέρας µου είναι ένας άνθρωπος που πάντα βλέπει ένα ποτήρι µισογεµάτο, όχι µισοάδειο
ξέρεις... θα πει τα πράγµατα όπως έχουν. Δύο λόγια και σωστά. Ούτε φρουφρού και αρώµατα,
ούτε σάλια. Η µάνα µου δεν το έχει αυτό. Είναι πιο έντονη. Θα πάει να κάνει θέµα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Πώς θα την
χαρακτηρίζατε τη µητέρα σας; - Υπερβολική. Και όχι αντικειµενική. - Σε ποια θέµατα
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υπερβολική; - Εεε... κάνω το λάθος και δεν πάω τρεις φορές την ηµέρα να την δω. Χα, χα Χα, χα! - Φτάνει στο σηµείο να µε ρωτάει εσύ έχεις µάνα Ίωνα; (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

Επίσης, παρουσιάζονται ότι είχαν αρνητικές αναµνήσεις από τη συµβίωση των γονιών
τους, καθώς υπήρχαν έντονες συγκρούσεις. Στα λεγόµενα τους είναι έκδηλοι οι µεµαθηµένοι
τρόποι κοινωνικοποίησης τους, οι ρόλοι τους, οι θέσεις τους, τα βιώµατά τους µέσα στην
πατρική οικογένεια. Υποστηρίζεται, ότι η γενική στάση στο συζυγικό και οικογενειακό ρόλο
επηρεάζεται από τη στάση της οικογένειας προέλευσης σε ότι αφορά τους ρόλους, τις
συµπεριφορές και τις προσδοκίες στην οικογένεια. Μέσα σε κάθε οικογένεια αναπτύσσονται
στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας
του ατόµου µέσα στη συζυγική ζωή (Snyder, 1997), όπως αναδεικνύεται από τον
αφηγηµατικό λόγο των δύο ανδρών:
Ε: [...]-Θεωρούσα ότι και οι δύο είναι υπερβολικοί. Απλά δεν ξέρω τι γίνεται στις οικογένειες,
όταν ο ένας είναι στο ένα άκρο ο άλλος πρέπει να πάει στο άλλο για να υπάρχει µία
ισορροπία. Εεε... δεν ξέρω πώς ταιριάξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο πατέρας µου και η µάνα
µου! [...] - Η µάνα µου, ας πούµε, δεν είναι τρυφερή... ναι εντάξει τρυφερή, δεν µπορούµε να
µείνουµε σε αυτό... είναι υπερβολικά συναισθηµατική και χωρίς να έχει έλεγχο των
συναισθηµάτων της κανένα, ενώ ο πατέρας µου έχει υπερβολικό έλεγχο των συναισθηµάτων
του. [...] - Η γιαγιά µου ας πούµε, η µάνα της µάνας µου, παντρεύτηκε µε συνοικέσιο και
µέχρι που πέθανε δηλαδή ήταν φρικαρισµένη... Σκέψου και µικρός που ήµουνα, σκέψου, µου
έλεγε για τον αποτυχηµένο γάµο της για παράδειγµα. [...] - Δεν τον αγάπησε, δεν ένιωσε
κοντά του µέχρι που πέθανε ας πούµε. Και ούτε χωρίσαν, ούτε τίποτα και όχι µόνο η γιαγιά
µου, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες έτσι; (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6,
συνάντηση 6η, 12.2.2014). [...] - Και αυτά λειτούργησαν ανάποδα από ότι φανταζόµουν ότι θα
λειτουργήσουν... Φανταζόµουν ότι και καλά... ξέρεις... εεε... πώς να το πω... αν ήµουν πιο
σκληρός, ξέρεις, αυτή θα ήταν πολύ πιο... θα µε είχε σε εκτίµηση περισσότερο... ξέρω γώ...
εεε... Τέλος πάντων, της έδωσα περισσότερο αέρα για να συνεχίσει... [...] -Γεννήθηκα,
δηλαδή, µε αυτά τα προβλήµατα, τα οποία τα βελτίωσα στην πορεία. [...] -Όχι! Να συγκρατώ
το θυµό µου. - Ναι. - Να συγκρατήσω. Όχι να ελέγχω. Να τον συγκρατήσω. Να συγκρατήσω
δηλαδή τα συναισθήµατα µου. Ίσως να είχα πάρει και από τη µάνα µου, ξέρω γώ και ήµουν
πολύ συναισθηµατικός. [...]- Γενικά εσείς µέσα στην οικογένεια σου, η µαµά σου, ο
µπαµπάς σου, ήσασταν τα µέλη µεταξύ σας εκφραστικοί; Είτε στον θυµό σας, είτε στην
αγάπη σας; -Η µητέρα µου πολύ και ο πατέρας µου το άλλο άκρο! Ο πατέρας µου το άλλο
άκρο. [...] - Εγώ δεν ήµουν τρυφερός, ούτε συναισθηµατικός, τίποτα... ψυχρός! Το ίδιο ήταν
και η Ματίλντα. -Ήσασταν και οι δύο ψυχροί! - Ψυχροί! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.2.2014).
Ι: [...] - Με τον µπαµπά σας; - Ανέκαθεν! Ένα διάστηµα δεν σου κρύβω ότι ήταν να
χωρίσουν οι γονείς µου. Είχαν ένα θεµατάκι..., συγγνώµη λίγο..., µετά ήταν... [...] - Τι τους
κράτησε πιστεύετε µαζί; - Ίσως ήταν και άλλα χρόνια..., ίσως και τα παιδιά... Τώρα µε την
πρώτη δυσκολία χωρίζουµε! Δεν µπαίνουν στη διαδικασία αν... Σε λίγα χρόνια έχει αλλάξει
πάρα πολύ η κοινωνία και δεν µου αρέσει αυτό... [...] - Είπατε ότι ναι µεν είχαν διαφωνίες
οι γονείς σας, αλλά παρόλα αυτά δε θα θέλατε οι γονείς σας να χωρίσουν ή να είχαν
χωρίσει... Ας πούµε οι εντάσεις ήτανε..., οι διαφωνίες µεταξύ τους ήταν ήπιες ή υπήρχαν
έτσι έντονες σκηνές µέσα στο σπίτι; - Υπήρχαν έντονες σκηνές, χα χα...- Παρουσία των
τεσσάρων σας... - Των έξι µας... - Ναι... οι οποίες ήταν µόνο λεκτικά και σωµατικά; Λεκτικά! Λεκτικά ναι... ναι, ναι... Σωµατικά... είχε τις προϋποθέσεις... ο πατέρας µου... η
µάνα µου έπιανε τα σκουπόξυλα... [...] - Μεταξύ τους αυτό τους έφερνε σε ρήξη; - Πολλές
φορές ναι. Και τώρα, δηλαδή, πιστεύω ότι... απορώ πώς κάθεται. Δεν ξέρω... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Εεε... Γιατί υπάρχουν και
περιπτώσεις ρε παιδί µου που η γυναίκα παίρνει πολύ αέρα µε το παραµικρό. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).
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Από τις αφηγήσεις των δυο συµµετεχόντων προβάλλεται ότι στο πλαίσιο του γάµου
τους, παρόλο που οι ίδιοι δεν το συνειδητοποιούσαν, οι οικογενειακές αναπαραστάσεις,
αλληλεπιδράσεις και σχέσεις έτειναν να είναι σε µεγάλο βαθµό κοινές µε αυτές της
προηγούµενης γενιάς, ακολουθούσαν ορισµένο πρότυπο και επαναλαµβάνονταν. Γίνεται
φανερό, ότι οι συγκρουσιακές συζυγικές σχέσεις αποτέλεσαν µια διαγενεακή επανάληψη από
την πλευρά και των δύο συντρόφων του κάθε ζευγαριού. Όµως οι γονείς τους µοιάζει να
κατείχαν συµπληρωµατικές θέσεις, ενώ οι ίδιοι και οι σύντροφοί τους διεκδικούσαν
συµµετρικές θέσεις – επιδίωκαν, δηλαδή, την ανάληψη ελέγχου µε τον ίδιο τρόπο µέσω των
οικείων και παγιωµένων συγκρουσιακών προτύπων σχέσεων που κυριαρχούσαν µέσα στην
οικογένεια των γονιών τους. Όντας συγκρουσιακά, άσκησαν καταλυτική επιρροή στη δική
τους οικογένεια, τα οποία δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν, παρότι οι
κοινωνικές τους αναπαραστάσεις για θέµατα διαχείρισης των σχεσιακών διαφωνιών
συγκρουόταν µε αυτές που υιοθέτησαν µέσα στο γάµο τους, όπως προβάλλεται παρακάτω:
Ε: [...] - Αυτή είναι διαφορά. Εγώ µε την Ματίλντα δεν είχαµε καµία τέτοια σχέση. Δεν
είχαµε κανένα κοινό. Όχι. Δεν είχα πρότυπο τη δική µου οικογένεια, στη δική µου και ίσα ίσα
που αυτά που έβλεπα από τότε, γιατί σου ξαναλέω ότι προσπαθώ να βελτιώνω τα πράγµατα,
δεν παίρνω δηλαδή κάποια πρότυπα, κάποια στάνταρντς και να πω ότι πάνω σε αυτά θα
λειτουργήσω και εγώ. [...] - Επίσης, µε ενοχλούσε που τσακωνόταν συνέχεια µε τους γονείς
της, µε την αδερφή της και έκοβε σχέσεις. Με τη µητέρα της µπορεί να περνούσε χρόνος και
να µην µιλήσει καν... - Η δική της οικογένεια... ποιο µοτίβο είχες δει εσύ σαν τρίτο
άτοµο... οι γονείς της; - Εεε ο πατέρας της ήταν πολύ πρακτικός άνθρωπος, σκληρός,
πρακτικός... η µάνα της... ήταν πιο... πιο ήσυχη..., πιο... οκ..., δηλαδή συνέχεια υποχωρητική...
Δηλαδή ο πατέρας της ήταν παράλογος σε κάποιες φάσεις..., πίεζε την γυναίκα του..., αυτή
πολύ χαµηλών τόνων...(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.2.2014).
[...] - Της έλεγες κάτι και µόνο που της έλεγες κάτι θα έπρεπε να το αντικρούσει αυτό το
πράγµα. Να κάνει ακριβώς το αντίθετο και χωρίς επιχειρήµατα. Δηλαδή ένα και ένα κάνει
δύο..., άµα της το έλεγες ότι ένα και ένα κάνει δύο αυτή θα έπρεπε να βρει..., αυτή θα έλεγε
δεν κάνει δύο και της έλεγες εξήγησε µου µε επιχειρήµατα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένα και ένα
κάνει δύο. Και δεν είχε κανένα επιχείρηµα να σου πει..., δηλαδή δεν είχε ο λόγος της εεε... δεν
είχε λογική ο λόγος της τέλος πάντων. [...]- Εσύ πιστεύεις ότι επανέλαβες το πρότυπο των
γονιών σου; - Μπορεί. Αλλά δεν νοµίζω. [...] - Τσακωνόταν µε τη µάνα µου, αλλά... να το
έκανα επειδή τσακωνόταν και οι δικοί µου..., αλλά νοµίζω ότι όλοι τσακώνονται έτσι και
αλλιώς... Δεν µπορώ να βρω στην σχέση τη δική µου..., γιατί τη µία περνούσε του ενός την
άλλη του άλλου..., ξέρεις ήταν λίγο... δεν µπορείς να πεις ότι ο ένας είχε το πάνω χέρι ή ξέρω
εγώ ήταν ο ένας κυρίαρχος στη σχέση και ο άλλος ήταν... καµία σχέση. Τη µία ο ένας, την
άλλη ο άλλος. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 12.2.2014).
Ι: [...] - Αν συγκρίνατε τη δική σας οικογένεια και τους γονείς σας θα µπορούσατε να
βρείτε έτσι επαναλαµβανόµενα πρότυπα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης; - Όχι, άλλη
επικοινωνία που είχαν µεταξύ τους από αυτή που είχα εγώ, καµία σχέση. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Και πολλές φορές της έλεγα κάτι
άλλο, που δεν ίσχυε αυτό που έλεγε και δεν µπορούσα και µαλώναµε. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Στο πλαίσιο αυτών φαίνεται να αναδύονται, ακόµα και από προηγούµενες γενιές,
ανεκδοτολογικές ιστορίες που προσέφεραν ένα απόθεµα εµπειριών, οι οποίες παράχθηκαν
από µια οικογενειακή παράδοση: οι γονείς τους, η γιαγιά µε τον παππού, κ.ά. παρέµειναν σε
ένα συγκρουσιακό γάµο µε σηµαντικό κόστος για τους γονείς τους και τους ίδιους ως παιδιά.
Τέτοιου είδους παραδόσεις φαίνεται να επηρέασαν σε ένα βαθµό τους δύο συµµετέχοντες στο
πώς ρύθµιζαν τη ζωή τους και διαµόρφωναν τις στάσεις τους. Ειδικότερα, τα εσωτερικά
µοντέλα των δύο συµµετεχόντων µοιάζει να αλληλεπίδρασαν µε αυτά των προηγούµενων
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γενεών, κατασκευάζοντας νέα, που βασίζονταν όµως στα διαγενεακά τους µοντέλα και στην
εµπειρία του παρελθόντος. Εκείνο, λοιπόν, που πραγµατικά αναζήτησαν µοιάζει να ήταν να
ξαναδηµιουργήσουν, ως ενήλικες πια, το περιβάλλον, τα συναισθήµατα της παιδικής τους
ηλικίας και την αγάπη που βίωσαν ως παιδιά, η οποία ήταν αναµεµιγµένη µε κάποιες
δυναµικές αποδόµησης.
9.3. Σχέση µεταξύ των συντρόφων στο πλαίσιο του γάµου – «κυκλικότητα
αλληλεπιδράσεων»
Πολλοί ερευνητές και θεραπευτές (Homans, 1961· Haley, 1976· Madanes, 1981)
έχουν υποστηρίξει, ότι η ικανοποίηση από τη σχέση συσχετίζεται µε την ισότιµη κατανοµή
αµοιβών µέσα σε αυτήν. Η ισχύς και η εξουσία που κάθε σύντροφος κατέχει εξαρτάται από
το εύρος των πόρων που διαθέτει και που µπορεί να χρησιµοποιήσει για να επηρεάσει το
σύντροφό του/της. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η κατανοµή της εξουσίας σε µια πυρηνική
οικογένεια µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής (Hesse-Biber & Williamson
1984· Haley, 1976· Carter & McGoldrick, 1980). Συνήθως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι
σχετικά ισοδύναµοι την πρώτη εποχή της ερωτικής τους σχέσης. Οι δύο άνδρες περιγράφουν
ότι, από την αρχή της σχέσης τους µε τις πρώην συντρόφους τους υπήρχαν διαφορές, οι
οποίες όµως δεν είχαν τότε και τόσο µεγάλη σηµασία, καθώς δεν είχαν εδραιωθεί ακόµη οι
δοµές εξάρτησης που συνήθως προκύπτουν από τη συµβίωση. Εποµένως η συµβίωση και η
σύντοµη γέννηση των πρώτων τους παιδιών φαίνεται ότι διόγκωσε αυτές τις διαφωνίες και τις
συγκρούσεις, µείωσαν την εξουσία των δύο γυναικών, καθώς ήταν όλο και πιο εξαρτηµένες
από τους συντρόφους τους και όλο και πιο αποµακρυσµένες από τις ευκαιρίες για προσωπικό
χρόνο και ευχαρίστηση. Σε αντίθεση οι δύο άνδρες ήταν κυρίως εκτός σπιτιού και δούλευαν
όλο και περισσότερες ώρες για να µπορέσουν να καλύψουν τα επιπλέον έξοδα της
οικογένειας τους και να ικανοποιήσουν το παραδοσιακό αρσενικό πρότυπο. Κάτι τέτοιο
µπορεί να βοήθησε την εξέλιξη τηςδικής τους καριέρας, αλλά µοιάζει να επιδείνωσε τις
ανισότητες σε ό,τι αφορά την εξουσία στη σχέση τους, όπως προβάλλεται από τα παρακάτω
λεγόµενα τους:
Ε: [...] -Εσύ το είχες αντιληφθεί πριν παντρευτείς ή κατά τη διάρκεια του γάµου σας; - Ε
είχα κάποια δείγµατα πριν παντρευτώ η αλήθεια είναι..., δηλαδή εντάξει µου άρεσε, ήταν
πολύ ωραία κοπέλα ξέρω γώ... φαινόταν, δηλαδή, µια κοπέλα για να την παντρευτείς, δηλαδή
να έρθει σπίτι, να βοηθήσει στις δουλειές, να περιποιηθεί, το ένα το άλλο, γλυκιά,
χαµογελαστή πάντα! [...] - Μετά από 1,5 χρόνο που ήµασταν µαζί γνώρισα τους δικούς της,
άρχισα να βλέπω κάποια πράγµατα, [...] - Τέλος πάντων... οπότε..., αφού γεννήθηκε το παιδί
τα πράγµατα αρχίζαν και γινόντουσαν δύσκολα... όσον αφορά το χαρακτήρα της. [...] -Ναι.
Άρα µε το να σε προσέχει, να είναι καλή νοικοκυρά... µε κάποιους τρόπους δικούς της
έδειχνε, έτσι όπως µου το περιγράφεις, τα συναισθήµατα της... τρυφερά συναισθήµατα...
- Ναι... δεν ήταν τρυφερά! Εγώ έτσι το έβλεπα! Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι! Από ότι
αποδείχτηκε ήθελε να φύγει από το σπίτι της και βρήκε την ευκαιρία, να παντρευτεί και να
σηκωθεί να φύγει ας πούµε. [...] - Ε µου λέει άσε µε όλη µέρα µε τα παιδιά και δεν ήταν όλη
µέρα µε τα παιδιά... [...]- Το θέµα της απουσίας σου από το σπίτι, ότι έλλειπες πολλές
ώρες, ήταν θέµα σύγκρουσης ή τέλος πάντων δυσαρέσκειας από την πλευρά της; - Ναι...
γι’ αυτό σταµάτησα την άλλη δουλειά και ήµουν µόνο στην εταιρεία. Οπότε ήµουνα ξέρω
‘γώ… και εγώ δεν άντεχα να δουλεύεις δώδεκα - δέκα ώρες, πολλές τέλος πάντων... Από τις
εφτά µέχρι τις έντεκα ήταν πολύ! Οπότε είχα επιλογή να κρατήσω µία από τις δύο δουλειές, η
µια ήταν δηµόσιο η άλλη ιδιωτική, απλά επειδή στην ιδιωτική είχα πολλές µεγάλες
δυνατότητες εξέλιξης... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014).
[...] - Στην αρχή όχι τόσο πολύ, αλλά επειδή αυτή ήταν πολύ..., ρε παιδί µου τώρα δεν µου
αρέσει να το λέω έτσι, γιατί σου δίνω την εντύπωση και σε εµένα δίνω την εντύπωση ότι
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αυτή..., εγώ ξέρεις ήµουνα ο καλύτερος κτλ και αυτή ήτανε ξέρεις... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 11.12.2014).
Ι:[...] - Μετά ήταν η πρώην σύζυγος σας ως κεφάλαιο... το τρίτο... - Ναι. - Αυτό πώς θα
µπορούσατε να το περιγράψετε; Τι θα έλεγε αυτό το κεφάλαιο; - Ωραία χρόνια! Αρχικά.
Εντάξει µετά γυρίσαν όλα ανάποδα, αλλά ήταν ωραία χρόνια αρχικά. - Τι το έκανε ωραίο;
Τι... - Μου άρεσε που είχα αυτή την κοπέλα. Μου άρεσε. Περνούσα καλά, γιατί περνούσαµε
καλά. Μετά δεν µπορώ να καταλάβω τι έγινε και το χάσαµε τελείως. Μετά το χάσαµε... µετά
είχε χαθεί η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός και η εκτίµηση. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...]-Τι θα αλλάζατε δηλαδή; - Το χρόνο µου. - Τι θα αλλάζατε
στον χρόνο; - Όταν µπορώ να είµαι µαζί της να είµαι µαζί της. - Ενώ τότε είχατε άλλες
δραστηριότητες; - Μ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).
[...] -Ήσασταν πολύ απορροφηµένος; -Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016).

Στο πλαίσιο αυτών των ανισοτήτων ο κάθε σύζυγος µοιάζει να ενεργοποίησε τις
αρνητικές πλευρές του άλλου, προβαίνοντας σε αρνητικές ερµηνείες των αντιδράσεων, µε
αποτέλεσµα η µεταξύ τους απόσταση ολοένα και αυξανόταν καταστρέφοντας την ενότητα
µεταξύ των συντρόφων. Στην πορεία του γάµου τους οι σύντροφοι φάνηκε να ανέπτυξαν µια
αίσθηση ασέβειας ο ένας προς τον άλλον, γεγονός που οδήγησε σε ανικανότητα να
αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα που επηρέαζαν τη σχέση τους, υιοθετώντας καταχρηστικές
συµπεριφορές και λόγια, τα οποία µε τη σειρά τους επέτρεψαν τη δηµιουργία σκέψεων και
συναισθηµάτων θυµού και επιθετικών συµπεριφορών, όπως αναδεικνύεται από τον
αφηγηµατικό τους λόγο:
Ε:[...] 3. - Εσείς γενικά µε ποιους τρόπους και µέσα επιλέγατε να επικοινωνήσετε πριν το
διαζύγιο; - Δεν είχαµε σου λέω καµιά µορφή επικοινωνίας. -Μµµ... Δηλαδή πάνω σε τι
πράγµατα επικοινωνούσατε; - Στα πρακτικά. Στα καθηµερινά. [...] - Ήθελα να µπορούµε να
µιλήσουµε για σκέψεις µας..., για όνειρα µας... σε πιο πολύ βάθος ρε παιδί µου. [...] - Ε και
λέω δέκα λεπτάκια θέλω. [...] - Ε ναι µε απορροφούσε! [...] - Ποια ήταν λες; Ποια θα
µπορούσε να είναι; Τι θα µπορούσε να κάνει; - Να πάει να κοιµηθεί µόνη της. - Το είχε
κάνει και αυτό. Αλλά µια δεύτερη, τρίτη φορά τι θα µπορούσε να κάνει; Πήγε και κατέβασε
το γενικό του ρεύµατος. Κρακ το κοµπιούτερ έπεσε έτσι. Και δεν το είχα σώσει κιόλας και
πήγε όλη η δουλειά στράφι. Αυτό θεωρώ ότι ήταν βίαιη συµπεριφορά. [...] - Αυτή λες είχε
αναπτύξει καταχρηστικές συµπεριφορές. Εσύ είχες αναπτύξει; - Ναι, αλλά δεν ξέρω αν...
Όταν είχα πετάξει το δίσκο κάτω και σπάσανε τα πιάτα και χυθήκανε τα µακαρόνια και οι
σούπες, ξέρω ‘γώ, στο πάτωµα. Εντάξει, θεωρώ ότι ήτανε...Μετά αυτή, σε αντίδραση, πήγε
στην κουζίνα και έπαιρνε τα ποτήρια και τα πετούσε κάτω και σπάγανε. Ή εκείνη την µέρα η
αντιµετώπιση της, η αντίδραση της στο τι θα φάµε σήµερα ήταν: «Α και µόνο το φαί σε
ενδιαφέρει και εγώ όλη µέρα είµαι στο σπίτι». Και ήµουνα σε δύο δουλειές και δεν είχα φάει
τίποτα όλη µέρα κτλ και άµα πεινάω είµαι λίγο πιο εύκολος στο να νευριάσω. Άµα έχω φάει
είµαι πιο χαλαρός. Πρέπει να είναι οργανικό. Ναι και την έπιασα εκείνη την ηµέρα από το
λαιµό να την πνίξω και κάτι τέτοια. Δεν την είχα χτυπήσει βέβαια ποτέ. Σε καµία περίπτωση.
Ποτέ. Μέχρι που χωρίσαµε ποτέ δεν την είχα χτυπήσει, αλλά εννοείται νεύρα και έντονο να
της µιλήσω µε έντονο ύφος ναι, το έκανα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ναι, το έκανα. Αλλά δεν
ξέρω η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. [...] - Το να µην αναγνωρίζει τη δουλειά που
κάνω εγώ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 11.12.2014).
Ι: [...] - Δεν µε ακολουθούσε - Δεν της άρεσε. [...] - Δεν εξωτερικεύατε τα συναισθήµατα
σας προς εκείνη; - Όχι. Όχι. - Μµ... - Και σε άλλα πράγµατα... - Όπως; -Στη δική µου ζωή. Οπότε ήταν εκείνη εκτός... ας πούµε... - Ναι και µετά έκανα και εγώ τη δική µου.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Ε είδε ότι δεν
µπορώ να µοιάσω ποτέ στον µπαµπά της και γύρισε στους γονείς της. - Έψαχνε τα
χαρακτηριστικά του µπαµπά της σε εσάς; - Ναι. [...] - Όχι. Όχι. Δεν υπήρχε δόσιµο. - Εσείς
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το κάνατε αυτό; - Όχι. - Γιατί; - Γιατί δεν έδινε την ίδια αξία αυτή. Δεν µου είχε την
αντίστοιχη εκτίµηση σε εµένα. [...] - Όταν είδα... καταχρηστικές συµπεριφορές... αυτό.
Προτιµούσα κάτι άλλο παρά να είµαι µαζί της. Αυτό δεν είναι κατάχρηση; Όπως και εκείνη
έτσι; - Και εκείνη από την πλευρά της; - Ε βέβαια. [...] - Από την πλευρά της πώς
εκφραζόταν η καταχρηστική συµπεριφορά; - Δεν ήθελε να είναι µε εµένα. Σχόλαγα από το
µαγαζί έλλειπε. [...] -Υπήρχαν ακραίες εκδηλώσεις είτε σωµατική βία είτε... - Είχαν
υπάρξει και από αυτό... - Από εσάς; - Και από τους δύο. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Στο πλαίσιο όλων αυτών οι δύο άνδρες αναζήτησαν ικανοποίηση σε άλλα πράγµατα,
όπως είναι η εργασία και η ικανοποίηση από άλλες πηγές (παιχνίδια, απιστία). Πολλοί
ερευνητές συµφωνούν, ότι η εξωσυζυγική σχέση είναι το αποτέλεσµα της πλήξης, η οποία ως
εκ τούτου συσχετίζεται µε την έλλειψη επικοινωνίας (Kitson, 1985· Williams & Sawyer,
2006). Η καθηµερινή ρουτίνα φαίνεται να διαδραµάτιζε κεντρικό ρόλο στις σχέσεις και
αποτελούσε µέρος των προκλήσεων στη ζωή των ζευγαριών. Συχνά οι δύο άνδρες
αναζητούσαν την εύρεση ευχάριστων εµπειριών σε άλλη κατεύθυνση, µε στόχο να καλύψουν
την έλλειψη επικοινωνίας της σχέση τους. Όπως φανερώνεται, ο κάθε σύντροφος επηρέαζε
τον άλλον και µε τη σειρά του η αντίδραση του δεύτερου επηρέαζε τον πρώτο, του οποίου η
αντίδραση επηρέαζε και πάλι το δεύτερο, και ούτω καθεξής. Κάθε δράση, λοιπόν, θεωρείται
ταυτόχρονα και αντίδραση και η αντίδραση επίσης δράση. Στις οικογένειες, ακόµη και αν
µπορεί να προσδιοριστεί ποιος ξεκίνησε µια συγκεκριµένη ακολουθία (όπως έναν καυγά),
αυτή µπορεί να µην είναι παρά η αντίδραση σε ένα προηγούµενο επεισόδιο. Ο Paul
Watzlawick και οι συνεργάτες του (1967, 1974) πρότειναν τον όρο «κυκλικότητες» για να
αποδώσουν τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα αλληλεπίδρασης, τα οποία παρουσιάζονται
εικονογραφηµένα στο παρακάτω σχήµα 6.
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εκρηκτική
συµπεριφορρά

η Ματίλντα έκανε τον Ευκλείδη να εκρήγνυται.
ο Ευκλείδης έκανε την Ματίλντα να έχει επιθετική
συµπεριφορά.
Ευκλείδης
ηςης

Ματίλντα

επιθετική
απολογητική
συµπεριφορά
αποστασιοποιηµένη
συµπεριφορά

η Πηνελόπη έκανε τον Ίωανα να αποστασιοποιείται
ο Ίωανας έκανε την Πηνελόπη να έχει ψυχρή συµπεριφορά
Ίωνας

Πηνελόπη

ψυχρή συµπεριφορά

Σχήµα 6. Κυκλική αιτιότητα µοτίβων αλληλεπίδρασης.
Πηγή: Προσαρµογή από Dallos 1991:16

Μια κυκλική οπτική των προβληµάτων τονίζει, ότι η δράση κάθε προσώπου στο
ζευγάρι επηρέαζε το άλλο και η συµπεριφορά του δεύτερου, µε τη σειρά της, επηρέαζε το
πρώτο. Κάτι τέτοιο διαφέρει ριζικά από τις γραµµικές εξηγήσεις. Η συµπεριφορά κάθε
συντρόφου σε αυτά τα παραδείγµατα µπορεί να θεωρηθεί ότι συντηρείτο από τις δράσεις του
άλλου. Έτσι η έκρηξη του Ευκλείδη µπορεί να λειτουργούσε ως έναυσµα για την επιθετική
συµπεριφορά της Ματίλντας, η οποία συµπεριφορά, µε τη σειρά της, να οδηγούσε στο ίδιο
πάλι από τη µεριά του Ευκλείδη ή το αντίστροφο. Αντίστοιχα, οι εκδηλώσεις ψυχρότητας της
Πηνελόπης µπορεί να πυροδότησαν τις προσπάθειες του Ίωνα να αποσυρθεί και να
αποστασιοποιηθεί ή και το αντίθετο. Συχνά οι γραµµικές εξηγήσεις διατυπώνονται µε όρους
µόνιµων χαρακτηριστικών προσωπικότητας, όπως για παράδειγµα «η επιθετική
προσωπικότητα της Ματίλντας, ο εκρηκτικός Ευκλείδης, η ψυχρή Πηνελόπη και ο
αποστασιοποιηµένος Ίωνας», όπως χαρακτηριστικά υιοθετούνται από τους δύο άνδρες:
Ε:[...] -Δηλαδή η σχέση της δεν διαµορφώθηκε αµφίδροµα... δεν ήταν αµφίδροµα τα
όρια που τέθηκαν στην σχέση. Ότι αυτή έθεσε τους όρους της σχέσης;-Μπορεί να έγινε
και ανάποδα. Μπορεί, επειδή δεν είχα εµπειρία σε γάµο, δεν είχα ξαναπαντρευτεί και οι
σχέσεις µου ήταν του µήνα ή των δύο µηνών, δεν είχα ποτέ µεγάλη σχέση, µπορεί και η
απειρία η δική µου σε αυτό το κοµµάτι να το έκανε αλυσίδα το πράγµα. Ξέρεις, να την ώθησα
να κάνει έτσι µετά εγώ ας πούµε και να έγινε αλυσιδωτή αντίδραση. Αλλά σου λέω στην
προκειµένη περίπτωση, τη δική µας σου ξαναλέω, ότι ήταν ο χαρακτήρας της περίεργος πριν
από εµένα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.2.2014). [...] - Ότι σε
µια άλλη σχέση, αν ήµουν µε άλλον άνθρωπο, νοµίζω ότι θα ήµουν καλύτερος στη σχέση µου.
Δεν ξέρω αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα..., δηλαδή εγώ δηµιούργησα αυτό ή
ξέρω εγώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
Ι: [...] - Το ότι ήµασταν ανδρόγυνο, ότι ήµασταν οι δυο µας. Ότι δεν χρειαζόµασταν βοήθεια
για µικροθέµατα, µικροθέµατα τρίτων ατόµων είτε είναι οικογένεια σου, είτε οικογένεια µου,
είτε ήταν φίλοι. Δηλαδή δεν... δεν... και δεν µε άφηναν να είµαι και άνδρας, µε την έννοια
θέλεις κάτι πάρα µε τηλέφωνο, πες το σε εµένα ότι ξέρεις πρέπει να γίνει κάτι, όχι µε το
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παραµικρό να πάρεις τηλέφωνο ή να συµβουλευτείς άλλους. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Ξέρω ότι η πρώην γυναίκα µου είναι ένα
άτοµο ψυχρό. Ψυχρό. [...] - Σε ποιο επίπεδο είναι ψυχρή; - Το ψυχρή έχει να κάνει µε το
θέµα του εγωισµού ψυχρή. Δηλαδή δεν θα κάνει πίσω σε κάποιο θέµα είτε είναι σωστό, είτε
είναι λάθος. Δεν θα κάνει πίσω από την στιγµή που το είπε. Μόνο και µόνο επειδή το είπε.
[...] - Ναι επαναλαµβάνω είτε είναι σωστή, είτε είναι λάθος στην άποψη της. Μόνο και µόνο
επειδή την είπε δεν θα την αναιρέσει και φυσικά δεν είµαι πια εκεί πέρα για να της αποδείξω
ότι έχει δίκιο ή άδικο. - Αυτή η ψυχρότητα, όπως εσείς τη λέτε, υπήρχε και στο πλαίσιο
του γάµου;- Ναι, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Το αν, για παράδειγµα, η Ματίλντα ήταν περισσότερο επιθετική και η Πηνελόπη
περισσότερο εξαρτηµένη από «Άλλους» είναι λιγότερο σηµαντικό από το γεγονός ότι το
επίπεδο έµµεσης επιθετικότητας και ψυχρότητας αντίστοιχα συντηρείτο από την
αλληλεπίδραση µε τους συντρόφους τους. Αντίστοιχα και το επίπεδο εκρηκτικής
συµπεριφοράς του Ευκλείδη και της αποστασιοποιηµένης συµπεριφοράς του Ίωανα µπορεί
να θεωρηθεί ότι συντηρείτο από τη συµπεριφορά των συντρόφων τους. Αν και οι θέσεις των
φύλων, που αντανακλώνται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, µπορούν σε µερικά ζευγάρια να
αντιστραφούν, αυτά αποτελούν συνηθισµένα έµφυλα µοτίβα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει
ότι αυτοί οι κύκλοι, αν και συντηρούνταν σε διαπροσωπικό επίπεδο, διαµορφώθηκαν επίσης
από τους κυρίαρχους µετανεωτερικούς διαφυλικούς ρόλους. Τα σχήµατα διάδρασης στις
προηγούµενες περιπτώσεις φάνηκε, ότι επαναλαµβάνονταν και κλιµακώνονταν µε τον καιρό
και παρουσίαζαν µια κανονικότητα και επαναληψιµότητα, όπως προβάλλεται παρακάτω:
Ε: [...] - Άρα το µοναδικό πρόβληµα ήταν η έλλειψη επικοινωνίας, η διαφορά απόψεων που
είχαµε µέσα στον γάµο. -Σε ποια θέµατα δηλαδή;- Στα πάντα! Σε οτιδήποτε! Δεν υπήρχε,
δηλαδή, κάτι που να συµφωνούµε. [...] - Ήταν αντιδραστική! Της έλεγες κάτι και µόνο που
της έλεγες κάτι θα έπρεπε να το αντικρούσει αυτό το πράγµα. Να κάνει ακριβώς το αντίθετο
και χωρίς επιχειρήµατα. Δηλαδή ένα και ένα κάνει δύο..., άµα της το έλεγες ότι ένα και ένα
κάνει δύο αυτή θα έπρεπε να βρει..., αυτή θα έλεγε δεν κάνει δύο και της έλεγες εξήγησε µου
µε επιχειρήµατα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένα και ένα κάνει δύο. Και δεν είχε κανένα επιχείρηµα
να σου πει..., δηλαδή δεν είχε ο λόγος της εεε... δεν είχε λογική ο λόγος της τέλος πάντων.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 1.12.2014).
Ι: [...] - Οπότε και οι δυο θέλατε να κάνετε άλλα πράγµατα; - Τελικά ναι, αλλά ξέρεις τι...;
Είχε αρχίσει ήδη µια µεγάλη ρήξη που ήµασταν µαζί..., τελικά δεν ήταν τίποτα καλά. [...] Γιατί µαλώναµε για αφορµές ασήµαντες και πίστευε προφανώς ότι δεν πληρώ τις
προϋποθέσεις. [...] - Άµα της έµπαινε κάτι στο µυαλό νόµιζε ότι έχει δίκιο. Δίκιο. Και πολλές
φορές της έλεγα κάτι άλλο, που δεν ίσχυε αυτό που έλεγε και δεν µπορούσα και µαλώναµε.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

9.4. Έννοια της πατρότητας - «εσωτερικές εντάσεις»
Στο πλαίσιο αυτής της υπό-ενότητας θα παρουσιαστούν οι περιγραφές και οι
αναµνήσεις των δύο ανδρών σε ότι αφορά το βίωµα της πατρότητας, την αλληλεπίδραση και
τη συµµετοχή τους στην ανατροφή των παιδιών τους πριν, αλλά και µετά το διαζύγιο,
αναδεικνύοντας παράλληλα και ζητήµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις του διαζυγίου στις
οικογενειακές σχέσεις. Από τις αφηγήσεις των δύο διαζευγµένων πατέρων αναδεικνύεται µια
κοινή έννοια της «υπεύθυνης πατρότητας», η οποία περιλαµβάνει (Levine & Pitt, 1995: 5-6,
όπως αναφέρεται στο Dohertyetal., 1998) σύµφωνα µε τις αφηγήσεις των πατέρων τα
παρακάτω:
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• Την ενεργό συµµετοχή και το µοίρασµα της συναισθηµατικής και σωµατικής
φροντίδας και υποστήριξης του παιδιού τους.
• Την πατρική παρουσία έναντι της µερικής ή πλήρης απουσίας.
• Το µοίρασµα της οικονοµικής υποστήριξης του παιδιού τους.
Η οικονοµική στήριξη των παιδιών ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανδρική
αίσθηση του εαυτού τους. Εποµένως µετά το διαζύγιο και στο πλαίσιο των διαρθρωτικών
αλλαγών στους ρόλους των δύο φύλων µέσα στην οικογένεια το τελευταίο µέρος του 20ου
αιώνα, προέκυψε ένας «νέος» τύπος πατέρα. Σε αυτό το µοντέλο οι άνδρες αναλαµβάνουν
περισσότερες γονεϊκές ευθύνες, µε αποτέλεσµα να διαβρώνεται η παραδοσιακή έννοια του
«κουβαλητή» πατέρα. Με τη νέα έννοια του «ιδανικού» πατρικού προτύπου
συµπεριλαµβάνεται και ο ρόλος του φροντιστή, παρόλο που ο ρόλος του παρόχου συνεχίζει
να αποτελεί κυρίαρχη πολιτισµική ιδεολογία. Στο πλαίσιο αυτού του «ιδανικού» προτύπου
κυρίαρχες έννοιες είναι αυτή της κοινωνικό-οικονοµικής εξουσίας και της οικογενειακής
δύναµης. Ειδικότερα η επίτευξη της οικονοµικής δύναµης επιτρέπει στους άνδρες να
ασκήσουν εξουσία π.χ. στην οικογένεια, στην εργασία, κ.ά. Ο πατρικός ρόλος στο πλαίσιο
της ηγεµονικής αρρενωπότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του
ηγεµονικού αρσενικού µοντέλου, ο ρόλος του οικονοµικού «προµηθευτή» είναι κυρίαρχος,
όπως επιβεβαιώνεται από το λόγο των συµµετεχόντων. Έτσι, προς το παρόν, αυτά τα δύο
ιδεώδη, τα οποία είναι εγγενώς συγκρουσιακά, ασκούν ισχυρές επιρροές στη σύγχρονη
πολιτιστική ιδεολογία γύρω από την πατρότητα, δηµιουργώντας σηµαντικές εσωτερικές
εντάσεις στους άνδρες που επιδιώκουν να θεσπίσουν το αρσενικό «ιδανικό». Οι δύο
συµµετέχοντες φαίνεται να αναγνωρίζουν αυτή την ένταση λέγοντας ότι:
Ε: [...] - Εγώ ήµουν και φροντιστής. Σου λέω γυρνούσα από τη δουλειά κουρασµένος και δύο
δουλειές τότε, ενώ η γυναίκα µου δεν δούλευε και σου λέω έπαιζα µε τα παιδιά, τους µάθαινα
να διαβάζουνε, κάναµε τα µαθήµατα µαζί όταν πηγαίνανε στο σχολείο. Τους πήγαινα βόλτα
για να διασκεδάσουνε. Και πάνες τους έχω αλλάξει και κάποια στιγµή που έλλειπε η γυναίκα
µου για τον άλφα βήτα λόγο, όχι για δουλειά, αλλά αναλάµβανα το ρόλο και µε χαρά. [...] Εσύ τώρα πώς εκφράζεις την αγάπη στα παιδιά σου τώρα; Πώς επιλέγεις να τους το
δείξεις; - ... (σιωπή) Τώρα; - Τώρα ναι. - ... (σιωπή) Τώρα... είναι δύσκολα τα πράγµατα. Από ποια άποψη είναι δύσκολα τα πράγµατα; - Ότι δεν τα βλέπω! Δεν τα βλέπω από κοντά.
Ναι ,αλλά όταν είµαστε κοντά και τους το λέω και προσπαθώ να περνάνε καλά..., τότε που
χώρισα δηλαδή... και πριν χωρίσω προσπαθούσα πρακτικά να... να τους µιλήσω, να τους πω
πράγµατα, να τους διαβάσω, να τα... να µην τους λείπει τίποτα... µε αυτό το τρόπο. Δεν το
έλεγα τόσο, αλλά το έδειχνα µε διάφορους τρόπους... Τώρα το λέω κιόλας. Δηλαδή τώρα από
το τηλέφωνο είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχω στείλει µήνυµα που λέω ότι σε αγαπώ πολύ ξέρω
‘γώ. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Καλό είναι να επιβεβαιώνεις κάτι, αλλά πιο καλό είναι να
το δείχνεις µε τρόπους. - Για παράδειγµα... µε το µήνυµα... µε ποιους άλλους τρόπους
επιλέγεις να το δείχνεις; - Για παράδειγµα, όταν είµαστε κοντά µου λέει η κόρη µου: «έχω
δει κάτι παπουτσάκια», πώς τα λένε βανς...τα έχεις ακούσει; [...] -Από δώρα µπορεί να
δείξεις τα συναισθήµατα σου... - Από δώρα..., να τα µάθεις να σκέφτονται σωστά, να τα
µάθεις να τους πεις πράγµατα, να µιλήσεις µαζί τους..., να ασχοληθείς ώστε ναι... Υπάρχουν
πολλοί τρόποι να το δείξεις και να το πεις βέβαια, αλλά ναι το πιο σηµαντικό και ουσιαστικό
είναι να το δείξεις...- Για παράδειγµα µέσω κάποιου µηνύµατος, µέσα από δώρα... να του
δώσεις κάποια µηνύµατα... - Ναι. - Εσύ πώς επιλέγεις να τους δώσεις αυτά τα µηνύµατα;
- Παίζω µαζί τους. Δηλαδή στην Κόρινθο µπορεί να παίζαµε, µπορεί και έξι ώρες µαζί... και
µέσα στο παιχνίδι προσπαθείς να τους περάσεις κάποιες ιδέες ή κάποια µηνύµατα, για να τους
κάνεις να σκέφτονται καλύτερα τέλος πάντων. [...]-Πιστεύεις ότι στους άνδρες σήµερα
δηµιουργείται µια σύγκρουση µεταξύ του παραδοσιακού προτύπου και του σύγχρονου; Ναι! Σίγουρα. Πάντα. Πάντα. [...] - Δεν µπορούµε να το ταυτίσουµε αυτό το πράγµα. Ο
άνδρας όσο και καλός να είναι δεν µπορεί να µεγαλώσει το ίδιο όπως είναι να τα µεγαλώσει η
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µαµά τους. Αυτή την εντύπωση έχω. Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά σαν µέσο όρο
πιστεύει ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη πολύ περισσότερο τη µάνα τους και ότι η µάνα, η
γυναίκα, έχει ανάγκη µεγαλύτερη το να είναι κοντά µε τα παιδιά της και να τα µεγαλώσει,
παρά να δουλεύει. Δεν λέω να µην δουλεύει. Απλά αυτός ο ρόλος της γυναίκας - µητέρας και
του πατέρα - κυνηγού πιστεύω ότι είναι καρφωµένο µέσα µας. Δεν ξέρω πόσο µπορεί να
αλλάξει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).[...] -Εσύ είχες
αναλάβει και τους δύο ρόλους και του φροντιστή και του διασκεδαστή; - Ε του
διασκεδαστή και εγώ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014).
[...]- Εσύ πώς θα όριζες τον ιδανικό πατέρα; - Δεν ξέρω, προσπαθούσα να είµαι ιδανικός
πατέρας. Δηλαδή το πρότυπο µου ήταν αυτό που προσπαθούσα να βγάλω. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 11.12.2014).
Ι:[...] - Δε σου κρύβω, τις πρώτες µέρες που είχα τη µικρή, τα πρώτα απογεύµατα, ήµασταν σε
µια κατάσταση... δεν δεχόµουνα βοήθεια από γονείς ή από αδερφές..., όχι οικονοµική... Οπότε
µια µέρα την είχα και είχε το σπίτι ένα τραπέζι και δύο καρέκλες, Χα 150 τετραγωνικά σπίτι
φαντάζεσαι να έχει ένα τραπέζι και δύο καρέκλες; Είδα την µικρή κουµπωµένη και ξέρεις τι
έκανα την άλλη µέρα; Μέσα σε δύο µέρες πήγα µοναχός µου, διάλεξα νέα έπιπλα... [...] - Της
αγόρασα τα πάντα από παιχνίδια! Δηλαδή είχα φτιάξει ένα στούντιο. Αν µπει κάποιος µέσα
από τη µια στιγµή στην άλλη και ήταν όλα ολοκαίνουργια! Ανέγγιχτα! [...] - Μου έλεγε
µπαµπά αυτό και αγχωνόµουν, γιατί δεν το είχα κάνει. - Μετά όταν προσαρµοστήκατε εσείς
και το παιδί στη νέα κατάσταση ισορροπήσατε λίγο σε αυτό; - Τώρα ναι. Εεε... Ξέρεις
πόσα ζώα έχουµε αλλάξει σπίτι; Χελώνα πήραµε, χρυσόψαρα πήραµε, κουνελάκια πήραµε,
παπαγαλάκια πήραµε..., σπουργιτάκια πήραµε. Χα, χα... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Η κόρη µου. Να είναι καλά το παιδί. Όχι µόνο
να τη βλέπω συχνά, αλλά να φροντίζω να είναι καλά ψυχικά και ψυχολογικά. Ξέρεις... το
θέµα της αυτοπεποίθησης µου, σου έλεγα τις προάλλες που στην αρχή ήταν κουµπωµένη η
µικρή. Ήτανε διαφορετικά, τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Τελείως αλλιώς. [...] - Λοιπόν
είχα πάει σε κάποιους παιδοψυχολόγους, που είχα ψάξει αυτό το κοµµάτι από µόνος µου και
σε συνεννόηση µε την πρώην µου και από δική µου πρωτοβουλία, για να µάθω να
ξεκλειδώσω λίγο το µυαλό της τι συµβαίνει, γιατί δεν είχα και τρόπο εξαρχής να µιλήσω µαζί
της πέρα από τα βασικά, ξέρεις Άριελκαληµέρα τι θα φας, τι να σου µαγειρέψω, καληµέρα τι
θα φας; Δεν είχαµε και πολλά πολλά. [...] - Και το βασικό είναι ότι είχα χρόνο πολύ στη
µικρή! Δηλαδή έλεγα, ότι όταν θα είµαι µε την µικρή θα είµαι µε την µικρή τέρµα. Δεν την
παραµελούσα για κανέναν και για καµία! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1,
συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Θα ήθελα τώρα να µου περιγράψετε το ρόλο σας ως
πατέρα κατά την διάρκεια του γάµου σας; - Ήταν η µικρή σε άλλη ηλικία. Αν ρωτάς στο
θέµα πρακτικών κινήσεων... είναι..., νοµίζω ότι στα είχα πει. Είχα µάθει να την ταΐζω, να την
αλλάζω, να την κάνω µπάνιο, να την ταΐζω, δηλαδή ήµουν σε αυτό το κοµµάτι ούτως η
άλλως... Ναι, µετά ο ρόλος µου αυτός υπήρχε και όταν χωρίσαµε έγινε πιο έντονο, γιατί
αναγκαστικά να είναι έτσι, γιατί δεν υπήρχε γυναίκα να µας µαγειρέψει, να µας πλύνει τα
ρούχα, να µας σιδερώσει.. Χα, χα! Αναγκαστικά και τα έµαθα... το σίδερο δεν το έµαθα...,
αλλά όλα τα άλλα τα έχω µάθει... [...] - Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές οι οικογένειες; Ε… ο άνδρας κάνει πολύ καλά τη δουλειά του.... γυρνάει µε άλλες... Χα, χα... Υπάρχει
επικοινωνία µεταξύ τους... [...] - Εσείς πιστεύετε ότι η µητέρα έχει συγκεκριµένες
αρµοδιότητες και ο πατέρας άλλες; - Παλαιότερα ίσως ναι να συνέβαινε αυτό. Τώρα έχουν
αλλάξει πάρα πολύ! Τώρα ότι κάνει ένας άνδρας µπορεί να το κάνει και µια γυναίκα και
αντίστροφα, ότι κάνει µια γυναίκα µπορεί να το κάνει και ένας άνδρας. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).). [...] - Μου στέρησε το δικαίωµα να
βλέπω το παιδί µου κάθε µέρα τι κάνει. Σχόλασε, πώς πήγε στο σχολείο, µήπως είναι
άρρωστο, µήπως κάνει αυτό...; Μου στέρησε αυτό το δικαίωµα. [...] - Αυτό πιστεύετε ότι
µειώνει, περιορίζει τον πατρικό ρόλο; - Ε βέβαια! Βέβαια πάρα πολύ! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016). [...] -Γιατί πιστεύετε ότι ο πατέρας
έχει αυτό το ρόλο; - Γιατί ο πατέρας πρέπει να µεταδώσει στο παιδί, ότι εντάξει δεν πήγε
καλά µε τη µαµά σου, έχουµε και οι δύο ευθύνη, αλλά παράλληλα να του δίνει να
καταλάβει..., κάτσε να δεις πώς... να στο εξηγήσω για να καταλάβεις. Αλλά το εννοώ
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ειλικρινά, ότι από τον πατέρα παίρνει την ασφάλεια ένα παιδί. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Σχετικά µε τη συµµετοχή του πατέρα στη ζωή των παιδιών δόθηκε έµφαση όχι µόνο
στην παραδοσιακή ευθύνη του πατέρα για οικονοµική στήριξη, αλλά και στην «πρόσωπο µε
πρόσωπο» αλληλεπίδραση του µε το παιδί και στη συναισθηµατική και χρονική αφοσίωση.
Οι δύο πατέρες ανέφεραν ότι αισθάνονταν πολύ κοντά στα παιδιά τους πριν το διαζύγιο. Οι
πατέρες προέβαλλαν µια αίσθηση ικανοποίησης για τον έντονο συναισθηµατικό δεσµό που
είχαν µε τα παιδιά τους. Επιπλέον, χαρακτήρισαν αυτό το δεσµό ως αυθόρµητο και σχεδόν
χωρίς προσπάθεια. Παράλληλα, και οι δύο συµµετέχοντες αξιολόγησαν ότι είχαν ουσιώδη
επιρροή στην ανατροφή των παιδιών τους, παρά τη µερική παρουσία τους. Ωστόσο, η
αίσθηση αφοσίωσης που είχαν σε ότι αφορά τον πατρικό τους ρόλο τόσο πριν, όσο και µετά
διαζυγίου, σε πολλά σηµεία αντιδιαστέλλεται µε τη συζυγική απόσταση στο πλαίσιο του
γάµου τους, όπως περιγράφεται από τους ίδιους:
Ε:[...]- Οικειότητα νιώθεις εε µαζί τους; - Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 26.11.2014).[...]5. - Εσύ στο πλαίσιο του γάµου σου πώς θα περιέγραφες το
ρόλο σου ως πατέρα; - Thebest! Χα, χα! - Χα, χα! Πώς θα τον περιέγραφες; - Κοίτα!
Έλλειπα αρκετές ώρες όταν ήµουνα στη δουλειά. Αλλά όταν ήµουνα σπίτι αφιέρωνα όλο το
χρόνο µου σχεδόν... Έπαιζε ρόλο και ότι µε την γυναίκα µου δεν είχαµε τίποτα κοινό, δεν
είχαµε καµία επαφή κτλ, οπότε όλος µου ο χρόνος και από την στιγµή που δεν είχαµε και
κοινωνική ζωή και εγώ δεν είχα ξεχωριστή ατοµική προσωπική ζωή για άλλους λόγους...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 11.12.2014).[...] -Αυτό που µου
λείπει ίσως να είναι, ότι είµαι άνθρωπος που θα µπορούσα να τους έχω προσφέρει ξέρω ‘γώ
κάποια πράγµατα όχι σαν διδασκαλία, να δουν στη ζωή τους κάποια πράγµατα σε σχέση µε
εµένα, ώστε να αποκτήσουν µια παραπάνω γνώση και µια παραπάνω εµπειρία. Αυτό όµως και
πάλι δεν µπορώ να πω ότι µε λυπεί ξέρω ‘γώ, από την άποψη ότι όταν τα έπαιρνα, όταν ήταν
µικρά, όταν τα έπαιρνα, που χωρίσαµε τα τρία χρόνια εε... και µε την επιβεβαίωση την τωρινή
που βρεθήκαµε, επιβεβαίωση από την άποψη ότι θυµόταν τα πάντα όσες φορές βγαίναµε,
παρόλο που ήταν µικρά στην ηλικία και φαντάζοµαι αυτή την επιρροή που ήθελα να έχω,
επιρροή όχι από εγωισµό, ε… ότι ούτως ή αλλιώς την έχω στη ζωή τους. Νιώθω ότι υπάρχω
σαν συµπεριφορά και σαν παρουσία, οπότε δεν µπορώ να πω ότι το έχουν χάσει. Τώρα
υπάρχουν και βαθµίδες. [...] - Αλλά γενικά είµαι καλή επιρροή, αλλά σε ένα βαθµό και στα
παιδιά είµαι από όλη αυτήν τη διαδικασία που είχαµε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
11, συνάντηση 11η, 16.1.2015).[...] - Δηλαδή όταν ήµουν µε τα παιδιά σκεφτόµουν µόνο τα
παιδιά, δεν σκεφτόµουν ξέρω ‘γώ τον εαυτό µου. Άρα; Από αυτή την άποψη δεν θεωρώ ότι
ήµουν άνετος. Όσον αφορά το πώς µε βλέπαν τα παιδιά, δεν θεωρώ ότι ήταν αποτέλεσµα
τύχης. Πιστεύω ότι εγώ έκανα κάτι για να µε βλέπουν αυτά έτσι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
Ι: [...] - Σε επόµενη φάση θα ήταν η κόρη σας ως κεφάλαιο. Αυτό τι... τι θα αναφέρατε
µέσα σε αυτό το κεφάλαιο; - Έρωτας µεγάλος. Μεγάλος έρωτας. [...] -Ενώ στο θέµα του
παιδιού... - Άλλο κοµµάτι! Άλλο κοµµάτι! Δεν υπάρχει βέβαια νόµος που να σου λέει ότι η
κόρη σου ότι και να κάνεις σε αγαπάει. Όχι βέβαια. Άµα είσαι άχρηστος πατέρας θα την
χάσεις. Έτσι; Αν κάνεις κινήσεις απλές και ποιοτικές, αυτό που κάνω εγώ δηλαδή, δεν το λέω
για να περηφανευτώ, αλλά όντως είµαι πολύ καλός µπαµπάς. Με τη µικρή είναι ένα τελείως
άλλο κοµµάτι του πατέρα. [...]- Ο ερχοµός της κόρης σας, όχι το παιδάκι σαν παιδάκι,
πιστεύετε ότι επηρέασε τη µεταξύ σας σχέση; -Ναι! - Πώς; - Αρνητικά! - Δηλαδή τι
διαφορές είδατε; - Αφιέρωµα στην κόρη µας ο καθένας από την µεριά του. Απορροφηθήκατε στο παιδί; Και δεν είχατε χώρο... - Ναι ο καθένας από την µεριά του
ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Και το είχα
µόνο λίγες ώρες. Τώρα βέβαια τα πράγµατα είναι αλλιώς. Αλλά υπήρχανε βραδιές ολόκληρες
που είχα τροµερά το αίσθηµα της απώλειας της κόρης µου. [...] - Λέτε δηλαδή ότι το
διαζύγιο προκαλεί ένα αίσθηµα απώλειας του πατρικού ρόλου; - Μα εννοείται! Εννοείται.

335

- Μια απώλεια είναι της καθηµερινότητας. Άλλη απώλεια σε ότι αφορά το ρόλο του
πατέρα; - Στο να..., στο ότι ρε παιδί µου ο πατέρας να δείχνει στο παιδί τι είδους πατέρας
είναι, είτε είναι καλός, είτε είναι κακός και να κρίνεις. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Από τις αφηγήσεις των δύο πατέρων τεκµηριώνεται και ο ρόλος των γενεών και του
πλαισίου σε ότι αφορά τον πατρικό ρόλο και το πρότυπο της «ιδανικής» οικογένειας (Snarey,
1993, όπως αναφέρεται στο Doherty et al., 1998), όπως φανερώνεται µέσω των λεγοµένων
τους:
Ε: [...] - Η πλειοψηφία των ανδρών. Δηλαδή να κάθοµαι σπίτι εγώ και να περιµένω από τη
γυναίκα να ‘ρθει να µου φέρει τα λεφτά. Ίσως επειδή έχουµε µεγαλώσει έτσι ή ίσως επειδή
είναι η κατασκευή µας τέτοια, το µυαλό µας ή τα γονίδια που κουβαλάµε ξέρω ‘γώ, αλλά έτσι
είναι όµως. Ο άνδρας έχει την ανάγκη ξέρω ‘γώ να δουλέψει, να φέρει χρήµατα στο σπίτι,
ξέρω ‘γώ να αγωνιστεί κτλ. Πιστεύω ότι και η γυναίκα έχει ανάγκη να είναι µε τα παιδιά
περισσότερο από το να δουλεύει, ξέρεις, µέσα βαθειά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).
Ι:[...] - Για εσάς ποιός θα ήταν ο ορισµός της ιδανικής οικογένειας; - Της ιδανικής; - Μ! Για τον κάθε άνθρωπο µπορεί να διαφέρει αυτή η απάντηση. Εγώ όµως έχω παραδείγµατα
ιδανικής οικογένειας. Έχω δύο ζευγάρια που έχει ο καθένας δύο παιδιά, το κάθε ζευγάρι για
‘µένα είναι, δηλαδή αυτοί οι ανθρώποι είναι, ιδανική οικογένεια! [...]- Τι χαρακτηριστικά
έχουν αυτές οι οικογένειες; [...]- Ε ο άνδρας κάνει πολύ καλά τη δουλειά του... [...] - Υπάρχει
επικοινωνία µεταξύ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...]
- Πώς θα την ορίζατε τη διαζευγµένη οικογένεια; - Κατά µια έννοια... κατά µια έννοια ως
αποτυχηµένη, αλλά δεν θέλω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
24.2.2016).

Ειδικότερα, η εµπειρία της πατρότητας µοιάζει να σχετιζόταν µε τον προσδιορισµό
του πατρικού ρόλου, όπως αυτός είχε βιωθεί µε τους δικούς τους πατέρες, µε την αναγνώριση
του ρόλου των πατέρων τους και µε το αίσθηµα δέσµευσης και αυτο-αποτελεσµατικότητάς
τους(Cowan & Cowan, 1987· Daly, 1995, όπως αναφέρεται στο Doherty et al., 1998), όπως
προσδιορίζεται µέσα στο συγκεκριµένο χωρικό πλαίσιο της Κρήτης.Μέσω αυτού προκύπτει,
ότι η έννοια της πατρότητας λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα συστηµικό και οικολογικό πλαίσιο,
το οποίο υπερβαίνει το δυαδικό που περιλαµβάνει µόνο τον πατέρα και το παιδί, καθώς η
προαναφερθείσα έννοια προκύπτει ότι επηρεάζεται από προσωπικούς, σχεσιακούς,
πολιτισµικούς, οικονοµικούς και θεσµικούς παράγοντες. Αυτή, ωστόσο, συχνά φαίνεται να
αναστέλλεται ή να εµποδίζεται από τους κυρίαρχους πολιτισµικούς, θεσµικούς,
οικογενειακούς και προσωπικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τη συχνότητα
των επαφών των πατέρων µε τα παιδιά τους, ανάλογα τη χρονική φάση του διαζυγίου
παρατηρούνται σηµαντικές συνέχειες, αλλά και ασυνέχειες. Ειδικότερα και οι δύο πατέρες
αναφέρουν, ότι αµέσως µετά το διαζύγιο στερούνταν, µε ευθύνη των πρώην συζύγων τους, το
δικαίωµα να βλέπουν τα παιδιά τους. Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται πιο κάτω και από
τους δύο πατέρες, τα πρώτα χρόνια του διαζυγίου απέκτησαν και πάλι το δικαίωµα αυτό,
παρά την απόσταση ή τις διαφωνίες µε την πρώην σύντροφος τους:
Ε: [...] - Τέλος πάντων ναι... και µε το που παίρνω το χαρτί αρχίζω να βλέπω τα παιδιά για
τέσσερα χρόνια. - Δεν τα έβλεπες;- Μέχρι να γίνει το δικαστήριο όχι. Με το που έγινε το
δικαστήριο και είχα το χαρτί, ότι τέλος πάντων αν πας και δεν στα δώσει πας µε αστυνόµο
και... για να τα πάρεις. Οπότε είχα να τα δω για πολλούς µήνες... έξι µήνες... εφτά... [...] - Και
έπαιρνα τηλέφωνο να πάω να δω τα παιδιά και δεν... ,τοίχος... Μου λέει δεν υπάρχει
περίπτωση να τα δεις ποτέ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
19.11.2014).
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Ι: [...] - Μου στέρησε αυτό το δικαίωµα. [...] - Και µου το στέρησε και µετά και αναγκάστηκα
να πάω δικαστικά για να ξαναβρώ τα δικαιώµατα µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

Ωστόσο, µετά τα πρώτα χρόνια του διαζυγίου, στη µια περίπτωση οι επαφές
ελαχιστοποιήθηκαν έωςκαι µηδενίστηκαν µε την πάροδο του χρόνου, ενώ στην άλλη
παρέµειναν και το προσυµφωνηµένο πρόγραµµα επαφών έγινε πιο ευέλικτο:
Ε:[...] -Από ποια άποψη είναι δύσκολα τα πράγµατα; - Ότι δεν τα βλέπω! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).
Ι:[...]- Οπότε τώρα που µεγαλώνει η µικρή υπάρχουν διαφοροποιήσεις; - Στα ωράρια ναι.
Προς το καλύτερο. - Βελτιώνεται. - Ναι προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. [...] - Για
παράδειγµα η κόρη µου τώρα µε παίρνει δύο τρεις φορές την ηµέρα από το κινητό, µου
στέλνει µηνύµατα (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Σύµφωνα και µε τους δύο πατέρες το διαζύγιο µοιάζει να άλλαξε τη φύση των
σχέσεων µε τα παιδιά τους, καθώς και µε τις πρώην συζύγους τους. Ειδικότερα και οι δύο
πατέρες ανέφεραν µια αίσθηση απώλειας Αυτά τα ευρήµατα αποτυπώνουν τρία βασικά
θέµατα, τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της απώλειας σε επίπεδο
συναισθηµάτων: η απώλεια του δικαιώµατος επικοινωνίας και η απώλεια της γονεϊκής
εξουσίας όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Συνολικά, όλα τα παραπάνω
προβάλλουν ως κύριο θέµα των αφηγήσεών τους την απώλεια ή τον περιορισµό του γονεϊκού
τους δικαιώµατος µετά το διαζύγιο.
1. Δικαίωµα επικοινωνίας - επαφών
Σύµφωνα µε τους δύο διαζευγµένους πατέρες, το χρονικό διάστηµα αµέσως µετά το
διαζύγιο αντιµετώπισαν δυσκολίες σε ότι αφορά την επαφή µε τα παιδιά τους, το συντονισµό
και τη διαπραγµάτευση σε σχέση µε τη δυνατότητα επικοινωνίας, γεγονός το οποίο
προκάλεσε ένα αίσθηµα απώλειας σε ότι αφορά τις επαφές µε τα παιδιά τους. Στη µια
περίπτωση η εν λόγω δυσκολία περιορίστηκε παροδικά, αλλά τελικά γιγαντώθηκε, ενώ στην
άλλη εξαλείφθηκε µε την πάροδο του χρόνου:
Ε: [...]- Γιατί ήξερε πόσο τα αγαπώ, τα υπεραγαπώ και πόσο µε στεναχωρεί που δεν τα
βλέπω... [...] - Ένιωθα, δηλαδή, τύψεις µπορώ να πω. Οπότε σκεφτόµουν πάντα µε βάση τα
παιδιά. Δεν σκεφτόµουν ποτέ µε βάση τον εαυτό µου, ξέρω ‘γώ. Δηλαδή θα µπορούσα να
ρίξω τον εαυτό µου σε οποιοδήποτε θέµα, ξέρω ‘γώ, για να είναι τα παιδιά µια χαρά.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).
Ι: [...] - Αλλά υπήρχανε βραδιές ολόκληρες που είχα τροµερά το αίσθηµα της απώλειας της
κόρης µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

2. Γονεϊκή εξουσία
Οι αφηγήσεις τους καταδεικνύουν την έννοια της απογοήτευσης των πατέρων και τη
µόνιµη ή παροδική απώλεια του ελέγχου σε ότι αφορά τη σχέση πατέρα – παιδιού:
Ε:[...]-Εσύ νιώθεις, εντός εισαγωγικών, ότι είσαι σε θέση να τα προστατεύσεις; - Τώρα; Ε
όχι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).[...] - Θα µπορούσα
να είµαι και πιο κοντά τους, πιο συχνά µαζί τους και να έχουν µεγαλύτερη επαφή και να έχουν
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µεγαλύτερο επηρεασµό στην προσωπικότητά τους (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11,
συνάντηση 11η, 16.1.2015).
Ι: [...] - Ανησυχίες είχα για το θέµα του παιδιού. Ανησυχίες για το τι θα κάνει εκείνη, τι θα
κάνω εγώ δεν είχα. Αλλά είχα ανησυχίες για το παιδί, καθαρά για το παιδί. - Τι σας
ανησυχούσε; - Αυτό, ότι θα χάσω την καθηµερινότητα του παιδιού. Ότι θα χάσω την
καθηµερινή επαφή. Δηλαδή τι κάνει τώρα; Έφαγε, πότε θα φάει, πότε θα κοιµηθεί; Δηλαδή
αυτό που έκανα εγώ, δηλαδή που την κοίµιζα, που την τάιζα, που την έκανα µπάνιο, που την
άλλαζα. Αυτό το έχασα. Και το είχα µόνο λίγες ώρες. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Η ανάδειξη των παραπάνω θεµάτων δείχνει, ότι µετά το διαζύγιο οι πατέρες βίωναν,
παροδικά ή/και µόνιµα, µεταβάσεις στην οικογενειακή εξουσία σχετικά µε τον έλεγχο και την
πρόσβαση σε ότι αφορά τα παιδιά τους. Εποµένως προκύπτει, ότι οι µητέρες των παιδιών
είχαν πλήρη τυπική ή/και άτυπη εξουσία στη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την καθηµερινή
διαχείριση θεµάτων που αφορούν τη ζωή των παιδιών τους. Οι παραπάνω ιστορίες σχετικά µε
τις αλλαγές στον γονεϊκό ρόλο και τις πολλαπλές απώλειες µετά το διαζύγιο αναδεικνύουν
και την αναδιοργάνωση των σχέσεων των δύο φύλων στην οικογένεια και στη δοµή της, οι
οποίες γίνονταν αντιληπτές από τους άνδρες ως «δραµατικές». Εποµένως, το διαζύγιο µοιάζει
να αποδυνάµωσε το θεσµικό θεµέλιο που στηρίζει τη νοµιµότητα της εξουσίας τους,
συµπεριλαµβανοµένου και του φύλου τους (Connell, 1987· Messner, 1997, όπως αναφέρεται
στο Catlett & McKenry, 2004), η οποία συνδέεται µε την αρχή και τις κατασκευές της
αρρενωπότητας (Connell, 1995, όπως αναφέρεται στο Catlett & McKenry, 2004) η οποία
επηρεάζεται από το διαζύγιο, καθώς αποτελεί πρόκληση για την αίσθηση της ανδρικής αρχής
εντός των οικογενειών τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του διαζυγίου ακόµα και το νέο πατρικό
πρότυπο φάνηκε να παραβιάζεται (π.χ. λιγότερος χρόνος µε τα παιδιά, λιγότερη συµµετοχή
στην ανατροφή, κ.ά.) και να πλήττεται δηµιουργώντας σφοδρότερες εσωτερικές εντάσεις.
Η έννοια του χρόνου αποτέλεσε µέτρο της συµµετοχής τους στην ανατροφή των
παιδιών, αλλά και καθοριστικό παράγοντα σε ότι αφορά την αίσθηση του γονεϊκού τους
ρόλου. Ουσιαστικά, οι διαµάχες για την επιµέλεια και την πατρική συµµετοχή
διαπραγµάτευση του γονεϊκού χρόνου µετά το διαζύγιο. Από τις αφηγήσεις των δύο πατέρων
φαίνεται, ότι ο πατρικός ρόλος βιωνόταν ισχυρότερα στην περίπτωση του πατέρα που ζούσε
µε το παιδί του. Παράλληλα, ο αυξηµένος χρόνος µε τα παιδιά µοιάζει να επιδρούσε θετικά
στην κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι η οικονοµική
στήριξη του παιδιού από τον πατέρα ήταν καλύτερη στην περίπτωση που αυτός συµµετείχε
ενεργά στην ανατροφή του (Hetherington & Stanley-Hagan, 2002). Στις υπό µελέτη
περιπτώσεις οι πατέρες βίωσαν µια απώλεια χρόνου σε σχέση µε τα παιδιά τους. Στο πλαίσιο
αυτό αναδείχθηκε η ένταση που δηµιούργησε η αλλαγή σε ότι αφορά το χρόνο και την
ποιότητα της σχέσης πατέρα – παιδιών µετά το διαζύγιο, δηµιουργώντας παράλληλα
προκλήσεις και δευτερογενείς εντάσεις σε σχέση µε τη διατήρηση του γονεϊκού τους ρόλου.
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι συµµετέχοντες προέβαλαν το πώς µια αλλαγή στην
εµπειρία του χρόνου τους µε τα παιδιά τους µετά το χωρισµό, δηµιούργησε προκλήσεις για
την ικανότητά τους να επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών τους. Και οι δύο συµµετέχοντες
έδωσαν στην έννοια του χρόνου µε τα παιδιά τους µετά το διαζύγιο µια πιο «πυκνή»
διάσταση, αφού στο περιορισµένο αυτό χρονικό πλαίσιο προσπαθούσαν η επιρροή και ο
ρόλος τους να είναι όσο το δυνατόν πιο διευρυµένος:
Ε:[...]- Εσύ θέλεις να µου πεις; Ποιο είναι το περιεχόµενο της συνοµιλίας σας µέσω
µηνυµάτων; - Διάφορα, για την µουσική, για το σχολείο ξέρω ‘γώ, για τους φίλους της, για...
να θυµηθούµε τα παλιά..., λέµε διάφορες ιστορίες έτσι από το παρελθόν... που θυµάται ξέρω
εγώ..., γιατί φανταζόµουν ότι δεν θα θυµόταν. [...] - Στον Σόλωνα εκείνη τη φορά, την
τελευταία φορά που δεν ξαναήρθε µετά, του λέω: «Σόλωνα, ότι στραβό γίνει, ότι θες, ένα
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τηλεφωνάκι µε παίρνεις», όπου και να είσαι, του λέω, σφαίρα έχω έρθει, του λέω, και µη
φοβάσαι τίποτα. «Όποτε δεις κάποια δυσκολία, θυµάσαι το τηλέφωνο µου. Και µου το είπε
απέξω το τηλέφωνο µου, δηλαδή... παίρνεις τηλέφωνο και έρχοµαι». (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Δηλαδή όταν έρχοµαι σε επαφή
µαζί τους δεν µπορώ να πω ότι είµαι χαλαρός. - Γιατί δεν είσαι χαλαρός; - Νιώθω τροµερή
ένταση και από την έλλειψη και προσπαθώ να δείξω..., να δείχνω τον καλύτερο µου εαυτό
ξέρω ‘γώ..., οπότε αυτό δεν σε κάνει να είσαι χαλαρός. Χαλαρός σε κάνει όταν, ξέρεις, λες
αυτό είµαι ξέρω ‘γώ και δεν έχεις να προσπαθήσεις για κάτι. [...] - Προσπαθώ... προσπαθώ να
τα καταλάβω..., προσπαθώ να καταλάβουν αυτά εµένα. Αυτό το κάνω γιατί έχω να τα δω
καιρό, γιατί... και να µην είχα να τα δω καιρό είναι µακριά µου ας πούµε..., οπότε και µου
λείπουνε..., αλλά εκτός ότι µου λείπουνε... σκέφτοµαι ότι µπορεί να τους λείπω και εγώ... Μµµ...- Και προσπαθώ αυτή η έλλειψη... η έλλειψη επικοινωνίας τέλος πάντων..., οι λίγες
ώρες που µπορώ να τα δω ή που µπορώ να επικοινωνήσω µαζί τους µε κάποιο τρόπο, να
αναπληρώσω τον χρόνο που δεν µπορώ να είµαι µαζί τους... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
I: [...] - Βλέπω το σαββατοκύριακο κάποιες κινήσεις..., µπροστά της δεν το λέω... ε..., λέω
εντάξει, δηλαδή... ξυπνάµε το πρωί..., παραδείγµατα µικρά, τι να σου πω τώρα..., από εκεί
πήρε... εγώ την είχα µόνο σαββατοκύριακα και γιορτές. [...] - Αλλά σαν χωρισµένος που είσαι,
τις λίγες µέρες ή ώρες που έχεις το παιδί σου να κάνεις αυτό που πρέπει. Όχι επειδή πρέπει,
επειδή το θέλεις εσύ ο ίδιος. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η,
21.3.2016).

Ωστόσο οι ίδιοι προβάλλουν, ότι η επιρροή στη ζωή των παιδιών τους ήταν
δευτερεύουσα ή έµµεση σε σχέση µε τις µητέρες των παιδιών τους, αποδίδοντας συχνά τις
γονεϊκές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν στην έλλειψη συνέπειας εκ µέρους των µητέρων και
των επιρροών από αυτές. Με τον όρο «επιρροή», υποδηλώνεται η επιθυµία των πατέρων να
είχαν ένα ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών τους και στη γενικότερη
ανάπτυξη τους. Αυτή η επιρροή άλλοτε ήταν έµµεση και άλλοτε άµεση, αλλά πάντα
περιορισµένη από άποψη χρόνου. Και οι δύο πατέρες, όπως περιγράφεται από τους ίδιους,
επιδίωξαν να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή των παιδιών τους µέσω ποικίλων τρόπων:
απειλές, νοµική οδός και ειρηνική διεκδίκηση, αντιστεκόµενοι στα στερεότυπα που
επιτάσσουν το χρονικά περιορισµένο ρόλο του πατέρα µετά το διαζύγιο:
Ε:[...] - Άρα τότε µε βάση το δικαστήριο. Σύµφωνα πώς... πώς παίρνεις µια απόφαση να
γίνει µια συνάντηση µε τα παιδιά; - Ε κρυφά. Όσες συναντήσεις και αν έχουν γίνει µε τα
παιδιά είναι κρυφά. Ακόµα και το τηλέφωνο και η επικοινωνία είναι κρυφή. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
I:[...]- Το δικαστήριο τι όρισε; - Το δικαστήριο αρχικά είχε ορίσει Τετάρτες, Δευτέρες,
Σαββατοκύριακα και καλοκαίρια. Τώρα, όταν η µικρή άρχισε να έχει υποχρεώσεις,
διαβάσµατα στο δηµοτικό, από κοινού συµφωνήσαµε να παραµείνουν οι αργίες, οι γιορτές και
τα καλοκαίρια, απλά κάθε µέρα δεν την έχω, γιατί έχει δασκάλα τα απογεύµατα και αντί
αυτού την έχω σαββατοκύριακα. Την έχω από Παρασκευή απόγευµα µέχρι Κυριακή βράδυ.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

Ο τρόπος µε τον οποίο οι πατέρες επιχείρησαν, στη µια περίπτωση ανεπιτυχώς και
στην άλλη επιτυχώς, να προστατεύσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους από άποψη
χρόνου, µοιάζει να εξαρτιόταν από τον τρόπο που βίωναν την απειλή και την
προσδιοριζόµενη έντασή της. Πιο συγκεκριµένα και οι δύο πατέρες διεκδίκησαν και
δικαστικά το χρόνο µε τα παιδιά τους. Ωστόσο, στη µια περίπτωση, ο ένας πατέρας
ελαχιστοποίησε τις προσπάθειες µε την πάροδο του χρόνου, άφησε ελευθερία πρωτοβουλιών
στα παιδιά του, επειδή αντιλήφθηκε ότι ο αγώνας του ήταν άνισος, καθώς είχε τον πλήρη
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έλεγχο η πρώην σύζυγός του, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, και ως εκ τούτου θεώρησε
ότι, αν πάλευε πιο σκληρά θα έχανε περισσότερο χρόνο και η «δράση θα επέφερε
περισσότερη αντίδραση», τόσο από την πρώην σύζυγο, όσο και από τα παιδιά, τα οποία,
όπως αξιολόγησε, είχαν υποστεί «πλύση εγκεφάλου» µε την πάροδο του χρόνου. Το θέµα της
συµµετοχής και της επιρροής τους µοιάζει να αποτελεί µία δυναµική διαδικασία στο χρόνο,
άλλοτε υπέρ και άλλοτε σε βάρος της σχέσης πατέρα – παιδιού:
Ε: [...] - Δηλαδή είχα ανάγκη να τους µιλήσω ακόµα και έτσι... παίρνω τηλέφωνο την Ελίζα...,
το τελευταίο τηλέφωνο που, γιατί παίρνω τηλέφωνο την Ελίζα στο κινητό... της λέω: «έλα ρε
Ελιζάκι» κτλ, µου λέει, «ξέρεις της λέω είµαι καλός» και µου λέει; «δεν είσαι καλός... είσαι
γαϊδούρι»! Και της λέω: «γιατί το λες αυτό ρε Ελίζα... µε βλέπεις να γκαρίζω»... ξέρεις..., έτσι
για χαβαλέ..., ξέρεις... και της κάνω α... α... α... από το τηλέφωνο, έτσι για να γελάσουµε, γιατί
ήξερα ότι είναι πολύ χαλαρή, αλλά είχε φάει τόσο τρελή πλύση εγκεφάλου που ήταν άλλο
παιδί... Γκαρίζω τώρα εγώ... για να γελάσει και µου λέει: «είσαι πολύ µαλάκας»! Ε και εκεί
λέω εντάξει δεν έχει νόηµα, δηλαδή... τώρα να µπω στη διαδικασία να τα δέχοµαι αυτά από τα
παιδιά, δηλαδή... είναι... να την µαλώσω; Τα κάνεις τα πράγµατα χειρότερα..., να τα δεχτείς...
είναι ότι χειρότερο µπορείς να κάνεις να το δεχτείς ή να το πάρεις στο χαβαλέ, οτιδήποτε...
Οπότε λέω εντάξει, κοµµένη η επικοινωνία... Δεν της το είπα, αλλά το είχα στο µυαλό µου,
ξέρεις... λέω εντάξει Ελίζα τα ξαναλέµε. Κλείνω το τηλέφωνο και από τότε δεν ξαναπήρα
τηλέφωνο. [...] - Και µετά είχαµε µια επικοινωνία µε την Ελίζα. «Δεν µπορώ να σε
καταλάβω», µου κάνει. «Θα τα εξηγήσουµε» λέω, «θα τα πούµε όλα αυτά», λέω, «κάποια
στιγµή που θα συναντηθούµε». Εεε... της έκανα πλάκα µετά..., της λέω: «καλύτερα τώρα,
γιατί», της λέω, «µετά από χρόνια δεν θέλω να πάω γερασµένος στο πάµε πακέτο. Θέλω τώρα
που είµαι ακόµα νέος να πάω στο πάµε πακέτο». Γελούσε και αυτή και αρχίσαµε και λέγαµε
τέτοια πράγµατα... χαβαλέ... «Ε ο Σόλων τι κάνει:». Εε... αρχίσαµε και είχαµε µια επικοινωνία
δύο φορές το µήνα, τρεις καµιά φορά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση
3η, 19.11.2014).[...] 5.9. - Σήµερα ποιά πιστεύεις ότι είναι η συµµετοχή σου στα παιδιά σε
ότι αφορά το συναισθηµατικό µέρος; - Εεε... δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ µικρή λογικά.
Από τηλέφωνο. - Στο συναισθηµατικό κοµµάτι, όσον αφορά τη ζωή των παιδιών, ποιά
είναι η συµµετοχή σου; - Τώρα; Με το γιο µου καθόλου. Με την κόρη µου µιλάω στο
τηλέφωνο, αλλά αραιά. Με παίρνει τηλέφωνο αυτή όποτε µπορεί ή έχει όρεξη να µου πει κάτι.
Εντάξει, θεωρώ ότι θα µπορούσα να προσφέρω, αλλά οι συνθήκες είναι τώρα έτσι που δεν
είναι εύκολο, άρα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
Ι:[...]- Είχε µια συνέχεια ο ρόλος σας σαν πατέρας... - Ναι απλά εξελίχθηκε... τώρα έχει
εξελιχθεί. - Αυτό σας ικανοποιεί ότι σε αυτό τον τοµέα έχετε εξελιχθεί; - Πάρα πολύ! Και
µου αρέσει πάρα πολύ! Και το εισπράττει και αλλιώς το παιδί. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Εγώ το έχω δει µε τη δική µου κόρη. Ήταν
πολύ διαφορετικά παλιά και όπως είναι τώρα. Καµία σχέση. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016). [...]- Οπότε τώρα που µεγαλώνει η µικρή υπάρχουν
διαφοροποιήσεις; - Στα ωράρια ναι. Προς το καλύτερο. - Βελτιώνεται. - Ναι προς το
καλύτερο. Προς το καλύτερο. [...] - Οπότε το παιδί δεν έχει µπει σε µια διαδικασία να
κρατάει µυστικά ας πούµε, να ελέγχει τη συµπεριφορά της... - Νοµίζω όχι. Παλιά το έκανε.
Τώρα έχει δει, ότι του µπαµπά µπορώ να του µιλήσω, θα του πω ότι θέλω. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Παράλληλα αναδεικνύεται, ότι ο αγώνας αυτός µπορεί να γινόταν διαµέσου του
οικονοµικού παράγοντα, προβάλλοντας µια «εµπορευµατοποιηµένη» διάσταση που έχει
λάβει ο πατρικός χρόνος µετά το διαζύγιο. Πιο συγκεκριµένα, η καταβολή ή µη της
διατροφής αποτέλεσε κεντρικό µέσο διεκδίκησης του χρόνου µε τα παιδιά τους και έµµεσης
πίεσης / επηρεασµού των πρώην συντρόφων τους, στη µια περίπτωση «ανεπιτυχώς» και στην
άλλη επιτυχώς. Και στις δύο περιπτώσεις η έννοια του χρόνου προβάλλεται και πέρα από το
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εδώ και τώρα, καθώς εκφράζεται η ελπίδα ότι στο µέλλον θα έχουν χρόνο ή περισσότερο
χρόνο µε τα παιδιά τους:
Ε: [...] - Δηλαδή απουσία από τη ζωή τους, µέχρι τα ίδια να νιώσουν την ανάγκη να έρθουν σε
επαφή µαζί µου. - Μµµ...- Εεε... από την άλλη, όµως..., σκεφτόµουν το εξής... και αυτό
ακολούθησα τέλος πάντων..., από την άλλη σκεφτόµουν το εξής..., γιατί να επιβραβεύω.
Δηλαδή είχα φρικάρει µε όλη αυτή τη στάση της µετά το χωρισµό, την αντιµετώπιση και όλα
αυτά... και λέω..., επειδή ήξερα και πόσο φιλοχρήµατη είναι τέλος πάντων, σαν ένα µέτρο
πίεσης, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και όταν τα έβλεπα και τον ένα χρόνο αυτό και µετά... το
πεντακοσάρικο, πεντακοσάρικο κάθε µήνα έτσι..., λέω ο µόνος τρόπος πίεσης, επειδή ήξερα
και πόσο ξέρεις... θέλει τα λεφτά..., να κόψουµε λίγο τέτοια..., όπως εγώ δεν βλέπω τα παιδιά,
µήπως το δει σαν ένα µέσο πίεσης, ξέρεις..., τέλος πάντων εκβιαστικό, αλλά έτσι το
σκέφτηκα... και λέω να κόψω τα λεφτά, ξέρω ‘γώ, για να δούµε τι γίνεται. Και... κόβω τα
χρήµατα και αυτή να µου στέλνει µηνύµατα βάλ’ τα τα λεφτά γιατί θα σε διαλύσω, θα σε... το
ένα το άλλο κτλ. Της έλεγα ότι έχω πρόβληµα οικονοµικό κτλ..., ότι εε... ότι θα βάλω κάποια
στιγµή, αλλά καλό είναι να δω και τα παιδιά, για να µην φάνει έτσι µπρουτάλ..., για να µην
φανεί ότι το κάνω επ' αυτού ας πούµε. Εε... αυτή το πήρε όπως έπρεπε να το πάρει και µου
λέει: «αυτό είναι εκβιασµός και θα σε πάω στο δικαστήριο και τα λεφτά θα βάζεις άσχετα...,
γιατί τα παιδιά δεν τα βλέπεις επειδή δεν θέλουνε τα ίδια να σε δούνε» και κάτι τέτοια... τέλος
πάντων. Μετά απολύοµαι και κλείνει η επιχείρηση... και της γράφω ότι είµαι..., δεν της έβαζα
λεφτά εντωµεταξύ..., λέω είµαι άνεργος... [...] - Αλλά δεν κατάλαβε χριστό... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Σε ότι αφορά την ανατροφή
τους και που έχει αναλάβει τις καθηµερινές ευθύνες όλες εσύ συµµετέχεις µε κάποιο
τρόπο; - Οικονοµικό µόνο. Με ποιον άλλον; Αφού σου λέω ότι δεν είχα επικοινωνία για τρία
τέσσερα χρόνια και τώρα αυτή που έχω είναι πολύ αραιή. [...]- Και τι σε έκανε να
αναθεωρήσεις;- Με έκανε να αναθεωρήσω ότι έτσι και αλλιώς δεν καταλαβαίνει χριστό,
οπότε δεν έχει νόηµα. Και από την άλλη, ήθελα να είµαι εντάξει στις υποχρεώσεις µου, όσον
αφορά την υποχρέωση που έχω, και αυτή ας µην είναι. Γιατί να το δω εκβιαστικά, κάνε αυτό
και κάνε το άλλο, γιατί µετά εκεί καταλήγει. Γι’ αυτό το έκανα. Ως ένας τρόπος πίεσης για
να... για το καλό των παιδιών. Έµµεσα κάνω, γιατί δεν τα βλέπω και µου λείπουν κτλ, αλλά
και για τα παιδιά δεν κάνει καλό να έχουν αυτή την συναισθηµατική έλλειψη του πατέρα
τους. Άρα είναι ένας τρόπος πίεσης αυτός. Αλλά από τη στιγµή που περνάει ο καιρός και δεν
καταλαβαίνει και δεν τη νοιάζει τίποτα, ε µετά το ξανασκέφτεσαι και λες δεν έχει νόηµα. [...]
- Δεν είναι µόνιµο, γιατί φαντάζοµαι ότι θα αλλάξει µόλις µεγαλώσουν λίγο, που θα ζουν
αλλού τέλος πάντων, θα έχουµε εννοείται άλλη επικοινωνία. Αφού και τώρα η κόρη µου
κοιτάζει να µε πάρει όταν είναι µόνη στο σπίτι, σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν δεν είναι κανείς
στο σπίτι ας πούµε ή στο δρόµο για το σχολείο... Ε φαντάζοµαι µετά όταν είναι φοιτήτρια
κάπου ή ζει κάπου αλλού µακριά, φαντάζοµαι ότι θα είναι πιο συχνή η επικοινωνία. Θέλω να
πιστεύω. - Πιστεύετε ότι θα µπορέσετε να καλύψετε...- Ε σίγουρα όχι. Να καλύψεις το κενό
όχι. Όταν υπάρχει κενό δε νοµίζω ότι µπορείς να το καλύψεις, αλλά σίγουρα θα είναι
καλύτερα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
Ι: [...] - Καταρχήν να τηρεί και αυτός τα συµφωνηθέντα και τον χρόνο που έχει, είτε είναι
λίγος, είτε πολύς, να δείχνει στο παιδί του την αφοσίωση του, έτσι ώστε το παιδί
µεγαλώνοντας να κρίνει όχι ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, αλλά ότι δεν υπάρχει
µόνο η µητέρα, αλλά υπάρχει και ο µπαµπάς. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 2.3.2016).
Ερευνήτρια: Ο Ίωανας εξέφραζε την επιθυµία και την πεποίθηση ότι θα οικοδοµήσει µια
ακόµη πιο στενή σχέση µε την κόρη του στο µέλλον, στο πλαίσιο της οποίας κυρίαρχα
στοιχεία θα είναι η οικειότητα και η ελευθερία έκφρασης.

Τα συναισθήµατα της απώλειας (Kruk, 1993: 88) που βίωναν, σχετίζονταν µε την
αδυναµία τους να έχουν καθηµερινή επαφή µε τα παιδιά τους.Παρόλο που τα συναισθήµατα
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αυτά κατά τη στιγµή του χωρισµού ήταν πιο έντονα και τα οποία ήταν λιγότερο εµφανή µε
την πάροδο του χρόνου, οι διαζευγµένοι πατέρες εξακολουθούσαν σε όλες τις φάσεις να
βιώνουν µια βαθειά αίσθηση απώλειας. Παράλληλα, όπως αναφέρει και ο Bennett (2000)
σχετικά µε το χρόνο, και όπως παρουσιάζεται και στην παρούσα έρευνα, ο χρονικός
περιορισµός ή αποκλεισµός του πατέρα από τα παιδιά επηρεάζει, άλλοτε βραχυπρόθεσµα και
άλλοτε µακροπρόθεσµα, την αυθόρµητη οικειότητα πατέρα – παιδιών και µειώνει την
αίσθηση της συνέχειας:
Ε: [...]- Θα νιώσω οικεία και µε τα δύο... Δεν µπορώ να το ξέρω εγώ... Δεν είναι ότι δεν
νιώθω οικειότητα µε τα παιδιά µου, αλλά δεν νιώθω και την οικειότητα που θα ένιωθα αν
ήµασταν µαζί ας πούµε. Αυτό νοµίζω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση
4η, 26.11.2014). [...] - Αλλά να έχεις τη δυσκολία του ψυχολογικού βάρους ότι σου λείπανε,
γιατί µπορεί να µην ήταν σαν την αρχή, που ξέρεις κάθε µέρα σκέφτεσαι αυτό ξέρω ‘γώ, αλλά
σε όλες τις φάσεις της ζωής σου... σου λείπουνε. Δεν είναι ότι τα ξεχνάς ή οτιδήποτε!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...]- Προσπαθούσα να
εκµεταλλευτώ όσο το δυνατόν το δικαίωµα που µου έδινε ο νόµος στο να τα βλέπω τέλος
πάντων, εε... και να είναι ο χρόνος ουσιαστικός τέλος πάντων, ώστε να µπορέσουµε να
καλύψουµε τη χαµένη καθηµερινότητα ας πούµε. [...] - Εννοείται! Πιστεύω ότι τώρα είµαι πιο
απόµακρος στα παιδιά. Δεν νιώθουν την ίδια οικειότητα µε εµένα, όπως θα ένιωθαν αν δεν
είχε γίνει το διαζύγιο εννοείται. [...] -Άρα για την έλλειψη οικειότητας λες ότι δεν ήταν το
διαζύγιο αυτό καθ' αυτό αλλά οι συνθήκες του διαζυγίου;- Του δικού µου ναι. Αλλά ναι,
αν συνέχιζε όπως στα τέσσερα πρώτα χρόνια, που είχαµε καθηµερινή τηλεφωνική επαφή και
σαββατοκύριακα και καλοκαιρία, ναι δεν θα την επηρέαζε. Και αν την επηρέαζε θα ήταν πολύ
µικρός ο επηρεασµός. Δεν θα ήταν δύσκολο αυτό το πράγµα. Αλλά στην προκειµένη, τη δική
µου την περίπτωση, λόγω της απουσίας των πέντε ετών εννοείται, γιατί φυσικά και το
επηρεάζει. - Και έλλειψη οικειότητα λες από εκείνα προς εσένα ή και από εσένα προς
αυτά;- Εεε... µάλλον περισσότερο από εκείνα προς εµένα. Εγώ δε νοµίζω, δηλαδή να... Αλλά
και εγώ δε νιώθω το ίδιο άνετα. [...] -Να είσαι άνετος µε τον άλλον. Να του µιλήσεις ξέρω ‘γώ
και να τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο, ότι τον ξέρεις. Εγώ δε νιώθω ότι ξέρω το γιο µου για
παράδειγµα. Πώς να τον ξέρω, αφού πέντε χρόνια, ας πούµε, ήταν κενά για µένα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
Ι: [...] - Το διαζύγιο δεν το χρεώνω, γιατί, κατά έναν τρόπο, δεν υπήρχαν πολλές µαυρίλες,
παρόλο που χωρίσαµε τελικά. Φυσικά χρεώνω που έχασα την κόρη µου, αλλά δεν την
χρεώνω, ούτε την καταδικάζω, ούτε την κατηγορώ, γιατί δεν παύει να είναι µάνα του παιδιού
µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).[...] - Από τι είχε
προκληθεί αυτή η αποξένωση; - Αυτό ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω.
Πλέον συµµετέχει στα οικογενειακά, σε ότι αφορά τους συγγενείς µου, ενώ παλιά ήταν
διαφορετικά τελείως. Ήταν σαν να τους έβλεπε σαν κάτι ξένο τελείως; Ναι, µπορεί.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Εποµένως, αναδεικνύεται ένα πολύπλοκο σύµπλεγµα λόγων, διαρθρωτικών και
ψυχολογικών, για την παροδική ή µόνιµη απώλεια της επαφής των δύο διαζευγµένων
πατέρων µε τα παιδιά τους µετά το διαζύγιο (Kruk, 1993· 1997), τα οποία αναλύονται
παρακάτω:
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3. Διαρθρωτικοί παράγοντες
3.1.Νοµική αντιδικία
Στο πλαίσιο των νοµικών διαδικασιών, φαίνεται από τον αφηγηµατικό λόγο των
συµµετεχόντων, ότι ο ένας προσδιοριζόταν ως ο «διώκτης» και ο άλλος ως ο
«κατηγορούµενος» ή αλλιώς ο ένας ο «θύτης» και ο άλλος το «θύµα» ή ακόµα ο ένας
«κατάλληλος» γονέας και ο άλλος «λιγότερο κατάλληλος»:
Ε: [...] - Από τη µία πλευρά ναι. Σε προνοµιακή θέση ξέρω ‘γώ. Αν µε ρωτούσες τότε που
χώρισα... θα ήθελα να πάρω τα παιδιά εγώ (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5,
συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...]- Αυτά αποφάσιζαν πότε θέλουν να έρθουν σ’ εσένα, πότε
να είναι στη µαµά τους ή εσείς το αποφασίζατε; - Το δικαστήριο το είχε αποφασίσει. Ναι,
δεν υπήρχε να γίνει κάτι άλλο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η,
30.1.2015).
Ι:[...]- Το δικαστήριο τι όρισε; - Το δικαστήριο αρχικά είχε ορίσει Τετάρτες, Δευτέρες,
Σαββατοκύριακα και καλοκαίρια. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η,
17.2.2016). [...] -Ο νόµος που δίνει στις µητέρες, εκτός αν υπάρχουν σοβαρά αδικήµατα,
την επιµέλεια στις µητέρες...- Ναι, αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω! Εν λευκώ ντακ το
παίρνει η µαµά. Ούτε να κάτσει να εξετάσει µα καλός ο µπαµπάς, µα κακός ο µπαµπάς, µα
αλκοολικός, µα πότης, µα χασικλής..., τι είναι ο µπαµπάς και πηγαίνει εν λευκώ κατευθείαν
στη µαµά. [...] - Αν και έχω ακούσει, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη όχι το
έχει ισορροπήσει, καµία σχέση, αλλά δεν είναι τόσο όσο παλιά, δηλαδή γι’ αυτό δίνουν και
πολύ χώρο στους πατέρες τώρα, αλλά και εγώ αυτό το πράγµα το θεωρώ πάρα πολύ άδικο, µε
το που χώρισες τακ κατευθείαν το παιδί στη µαµά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 2.3.2016).

3.2. Προσδιορισµός της επιµέλειας των παιδιών
Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, οι υπό µελέτη πατέρες ήθελαν να έχουν και οι ίδιοι
την επιµέλεια των παιδιών τους, έχοντας ως κύριο λόγο τη διατήρηση µίας ουσιαστικής
σχέσης µε τα παιδιά τους από άποψη συχνότητας. Η αίσθηση ότι οι πατέρες είναι σε πολύ
µειονεκτική θέση, σε σχέση µε την επιµέλεια των παιδιών τους στα δικαστήρια, είναι ευρέως
διαδεδοµένη, όπως αξιολογούν και οι δύο συµµετέχοντες. Παράλληλα η υπάρχουσα
βιβλιογραφία για το διαζύγιο, ενώ περιέχει ελάχιστα εµπειρικά δεδοµένα σε σχέση µε το
επιθυµητό επίπεδο επαφής των πατέρων µε τα παιδιά τους µετά το διαζύγιο, συχνά περιέχει
προτάσεις ότι οι πατέρες απλά δεν θέλουν την επιµέλεια των παιδιών τους και εξηγούν την
πατρική απεµπλοκή κυρίως από την άποψη της έλλειψης ενδιαφέροντος (Eekelaar & Clive,
1977). Ωστόσο, τα παραπάνω ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν το αντίθετο. Όταν
διεκδικείται η επιµέλεια, οι πατέρες φαίνεται να είναι αντιµέτωποι µε µια δικαστική εξουσία,
που στην πραγµατικότητα ενεργεί αποκλειστικά υπέρ της µητέρας, στηριζόµενη ότι αυτό
αποτελεί το «συµφέρον του παιδιού». Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν, ότι το δικαστικό σύστηµα ευνοεί
τις µητέρες και διαιωνίζει αυτού του είδους τα στερεότυπα, τα οποία ενθαρρύνουν άλλοτε το
ρόλο του «διαζευγµένου απόντα πατέρα» ή «τον διαζευγµένο πατέρα διασκεδαστή» και
αποθαρρύνουν την ίση συµµετοχή του από άποψη χρόνου και ρόλων. Το νοµικό σύστηµα
φαίνεται να διαιωνίζει και να νοµιµοποιεί τις παραδοσιακές δοµές και σχέσεις και την
κατανοµή των ρόλων µε βάση το φύλο στη οικογένεια µετά το διαζύγιο, µέσω του
περιορισµού της πατρικής επιµέλειας των παιδιών και των επιλογών πρόσβασης. Οι εντολές
για τη «µητρότητα» και την «πατρότητα» είναι σαφείς: ο πατέρας παραµένει υπεύθυνος για
την οικονοµική στήριξη των παιδιών και η µητέρα για τη φροντίδα τους. Έτσι προκύπτει ένα
σταθερό µοτίβο αποφάσεων, που ενισχύει το µητρικό ρόλο. Εδώ προβάλλεται η
343

«εµπορευµατοποιηµένη» διάσταση µέσω του ελεγχόµενου χρόνου πατέρα – παιδιών. Ο Daly
(1996: 105) σχολίασε για πρώτη φορά την έννοια της εµπορευµατοποίησης του χρόνου:
«ένας από τους βασικούς τρόπους που αντικειµενοποιείται είναι ότι υπάρχει η τάση ο χρόνος
να αντιµετωπίζεται ως µια εµπορευµατοποιηµένη µορφή».
Ε: [...]5.5. - Πώς αποφασίσατε για τη µόνιµη κατοικία των παιδιών; -Πώς αποφασίσαµε
ότι τα παιδιά θα µένουν µαζί της; Να έχει την επιµέλεια; Εγώ αν είχα τη δυνατότητα να πάρω
τα παιδιά θα τα έπαιρνα βασικά. Εεε... απλά είχα ρωτήσει την δικηγόρο και µου είχε πει ότι
δεν υπάρχει καµία περίπτωση. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η,
30.1.2015).[...] -Πιστεύεις ότι σαν κατάσταση που επικρατεί, ο πατέρας πιστεύεις δεν
είναι ισότιµος; -Ισότιµος, όχι βέβαια. Από τη στιγµή που δεν έχει καµία ελπίδα να
διεκδικήσει τα παιδιά στο δικαστήριο. Είναι υποχρεωµένα τα παιδιά να είναι µε τη µάνα τους.
Όχι δεν είναι ισότιµος. - Πώς έχει διαµορφωθεί αυτό; - Φαντάζοµαι, επειδή θεωρούνε ότι τα
παιδιά έχουν µεγαλύτερη ανάγκη τη µάνα τους. Το σύστηµα, δηλαδή, που τα κανονίζει αυτά. Εσύ συµφωνείς µε αυτή την άποψη ή διαφωνείς; - Δεν είµαι σίγουρος. Δεν έχω
κατασταλάξει τι είναι καλύτερο. Φαντάζοµαι ότι είναι καλύτερο να υπήρχε επιλογή, απλά
µετά θα µπαίναµε σε άλλες διαδικασίες... και ποιός θα ήταν αυτός που επιλέξει. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 14.2.2015).
Ι: [...] - Εντάξει έχω φίλους που έχουν χωρίσει ή που δεν έχουν χωρίσει και λένε ότι, αν
χωρίσω ο ίδιος θα πάω στο δικαστήριο να πω το παιδί να πάει στη µαµά. Εγώ λέω, όµως, δεν
συµφωνώ. - Γιατί το πιστεύετε; - Δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει νόµος που ένα παιδί
βγαίνει πιο καλό όταν έχει µεγαλώσει µε τη µαµά, νοµίζω όχι. Άσε που πιστεύω ειλικρινά,
παρόλο που είσαι γυναίκα, ότι ένα παιδί που µεγαλώνει µε τη µαµά θα έχει πιο πολλά
κόµπλεξ από ότι αν µεγαλώσει µε τον µπαµπά. - Γιατί πιστεύετε σε αυτόν τον διαχωρισµό;
- Γιατί, επειδή οι γυναίκες είναι εξωγήινα όντα, χα χα, όταν χωρίσουν λειτουργούν τελείως
διαφορετικά από ότι πριν.[...] -Όχι πως η µαµά δεν το κάνει αποκλειστικά, αλλά εγώ πιστεύω
ότι δεν καταλαβαίνω γιατί εν λευκώ όταν χωρίζουν ένα παιδί να πηγαίνει στη µαµά. Πιστεύετε ότι επειδή ο νόµος είναι έτσι, δίνει την επιµέλεια στις µητέρες, αυτό έχει να
κάνει και µε τις κοινωνικές αντιλήψεις, ότι δίνουν περισσότερη βαρύτητα στον µητρικό
ρόλο σε σχέση µε τον πατρικό; - Ε βέβαια! Βέβαια! - Ότι αναγνωρίζεται περισσότερο
αυτός ο ρόλος; - Ε... αναγνωρίζεται. Λογικό είναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 2.3.2016).

3.3. Στάση µητέρας
Οι συµµετέχοντες ανέφεραν, ότι απουσίαζε η στήριξη και η ενθάρρυνση των πρώην
συζύγων τους στη διατήρηση της επαφής µε τα παιδιά τους και στην ανάπτυξη ενός νέου
γονεϊκού ρόλου. Οι δύο, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, έλαβαν ελάχιστη ή καµία επιβεβαίωση
των ρόλων τους από τις πρώην συζύγους τους, στη µια περίπτωση παροδικά, ενώ στην άλλη
όχι. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται, ότι η απειλή σε ότι αφορά τον πατρικό τους
ρόλου φαίνεται να έλαβε µεγαλύτερες διαστάσεις, όσο µεγαλύτερες ήταν οι συγκρούσεις, οι
αρνητικές πεποιθήσεις της µητέρας, όσο µεγαλύτερη ήτανη συναισθηµατική αστάθειά της
µητέρας, η πραγµατική µείωση των εισοδηµάτων τους από την κοινωνικό-οικονοµική κρίση
(Elder, Van Nguye & Caspi, 1985· McLoyd, 1989, όπως αναφέρεται στο Doherty et al.,
1998), όσο πιο περιορισµένες ήταν οι γονεϊκές δεξιότητες και όσο χαµηλότερη ήταν η
ποιότητας επικοινωνίας µεταξύ των πρώην συντρόφων (Zill,Morrison & Coiro, 1993, όπως
αναφέρεται στο Doherty et al., 1998). Επίσης, ο νέος γάµος της µίας µητέρας αναδεικνύεται
ότι λειτούργησε επιβαρυντικά σε ό,τι αφορά τις επαφές πατέρα – παιδιών:
Ε: [...] - Σε κάποια φάση έπαιρνα στο κινητό της Ελίζας, το σήκωνε και µου έλεγε..., την
πρώτη φορά µου είπε ότι ήταν µε τον Συµεών (ο νέος σύντροφος), εντωµεταξύ όλη αυτή η
ιστορία είχε γίνει, γιατί αυτή είχε γνωρίσει έναν τύπο, Συµεών, αυτόν που παντρεύτηκε,
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δηλαδή. Μετά µου λέει: «ο Συµεών είναι καλύτερος από εσένα, γιατί µας πάει ταξίδια», ξέρω
‘γώ, «µου έχει πάρει και χελωνίτσα. Ναι, εσύ ούτε χελωνίτσα µου έχεις πάρει και ούτε ταξίδια
είχαµε πάει µαζί», ξέρω ‘γώ. Και µπορώ να σου πω ότι αυτό δεν µε πλήγωσε, να πεις ότι µου
έθιγε τον εγωισµό να πεις ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος πατέρας από εµένα, γιατί ήξερα
τον εαυτό µου και ήξερα πόσα είχα προσφέρει στα παιδιά αυτά και πόσο πολύ τα αγαπούσα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Μα όταν λέω θα
πάω να δω τα παιδιά, φέτος µιλάµε που έχουν περάσει δέκα χρόνια, και µου απαντάει, µου
λέει µην πας γιατί θα σου κόψω τα πόδια ας πούµε, εε από εκεί και πέρα τι να συζητήσεις και
τι να πεις; (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).

Δεδοµένων των ισχυρών πολιτιστικών δυνάµεων, σε ότι αφορά το µητρικό ρόλο που
απορροφά τις γυναίκες, η ενεργός συµµετοχή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών µετά
το διαζύγιο µοιάζει να δηµιούργησε µια αίσθηση απειλής της ταυτότητας και της αίσθησης
ελέγχου των πρώην συζύγων τους σε αυτόν τον κεντρικό τοµέα της ζωής τους. Συνολικά ο
ρόλος της µητέρας, οι προσδοκίες της και τα συναισθήµατά της έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα
µετά το διαζύγιο, γιατί άλλοτε λειτουργεί ως «φύλακας» και άλλοτε ως «απειλή» στη σχέση
πατέρα – παιδιού (DeLuccie, 1995, όπως αναφέρεται στο Doherty et al., 1998), όπως
επιβεβαιώνεται από τα λόγια των πατέρων:
Ε:[...] - Τότε γιατί σου στέρησε τα παιδιά; - Γιατί δεν ήθελε να τα έχουµε κοινά. Όταν η
γυναίκα ας πούµε και ο άνδρας, έτσι... δύο άνθρωποι τέλος πάντων, καταλήγουν σε
διαζύγιο..., γιατί το κάνουν... για πρακτικούς λόγους..., όχι... γιατί δεν θες επαφή πια µε αυτόν
τον άνθρωπο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).[...] Κοίτα, βασικά πιστεύω ότι έχουν παίξει όλοι παράγοντες..., γιατί, όπως σου είπα, στη δική
µου την περίπτωση τους κάνει µια τροµερή πλύση εγκεφάλου, ότι ο µπαµπάς είναι κακός.
Έκανε αυτά τα κόλπα, αυτά που έκανε εκεί, που µε τσιγκλούσε για να µου ανεβάσει το αίµα
στο κεφάλι και έβαλε ανοιχτή ακρόαση όταν ήρθε η ώρα της αντίδρασης µου και αυτή το
ήξερε για να... επιβεβαιώσει αυτά που τους έλεγε τόσο καιρό και δεν µπορούσε να τα πει
τέλος πάντων, ότι εγώ είµαι ο κακός τέλος πάντων, που βρίζω, που ξέρω ‘γώ, κτλ... [...] - Τα
ίδια µε αυτή την εικόνα που τους είχε δηµιουργήσει στο κεφάλι τους η µάνα τους ήτανε
εντελώς αντίθετες, οπότε σίγουρα υπήρχε µια σύγκρουση µέσα στο κεφάλι τους για το τι από
τα δύο είναι αλήθεια ας πούµε. Οπότε, αυτό πιστεύω ότι τους έκανε να ψάξουν την
επικοινωνία πάλι µαζί µου στην πορεία. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση
4η, 26.11.2014).
Ι: [...] - Δεν έχω κάτσει ποτέ να της πω η µάνα σου, η τάδε, η δείξε... - Η µητέρα της...; Φαντάζοµαι πως ναι..., δεν ξέρω..., φαντάζοµαι πως ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

Εποµένως, το διαζύγιο αντιπροσωπεύει µια κατάσταση όπου οι πατέρες είναι
δικαστικά, πολιτισµικά και νοµοθετικά σε µειονεκτική θέση µε βάση το φύλο. Ωστόσο η
ψυχολογική προσαρµογή των πατέρων στις συνέπειες του διαζυγίου, αποτέλεσε έναν άλλον
κρίσιµο παράγοντα στο πλαίσιο της πατρικής εµπλοκής ή απεµπλοκής. Η ψυχολογική
προσαρµογή περιλαµβάνει παράγοντες όπως είναι η διαδικασία πένθους, η αδυναµία
προσαρµογής στην απουσία του παιδιού – στην απώλεια του ρόλου – στους επιβεβληµένους
περιορισµούς.
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4. Ψυχολογικοί παράγοντες
4.1.Διαδικασία θρήνουτης απώλειας
Η ένταση της σχέσης πατέρα – παιδιού πριν το διαζύγιο και οι αλληλεπιδράσεις τους
αναδείχθηκαν υψίστης σηµασίας για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος της διαδικασίας
του πένθους. Οι δύο πατέρες, που συνδέονταν στενά µε τα παιδιά τους πριν από το διαζύγιο,
φαίνεται ότι βίωσαν έντονα τις αρνητικές επιπτώσεις από την απώλεια ή την απουσία των
παιδιών τους και τη µη ικανοποίηση της έννοιας της «ιδανικής» οικογένειας, που
συµπεριλαµβάνει την καθηµερινή συµβίωση µε τα παιδιά τους. Και στις δύο περιπτώσεις η
θλίψη και το αίσθηµα απώλειας ήταν διάχυτα κατά τη διάρκεια του χρόνου, παρότι οι
αντιδράσεις τους ήταν διαφοροποιηµένες, όπως φανερώνεται από τους ισχυρισµούς τους. Ο
Ευκλείδης επιχείρησε να τα αντιµετωπίσει εσωτερικά, µέσω της παραίτησης, της
καρτερικότητας και της εκλογίκευσης, ενώ ο Ίων εξωτερικά, µέσω της διεκδίκησης:
Ε: [...] - Δηλαδή να µπούµε στα δικαστήρια και να εκµεταλλευτώ την απόφαση, ότι έχω το
δικαίωµα να βλέπω τα παιδιά, ενώ δεν τα βλέπω... Αυτό µιλάµε γινόταν ένα χρόνο µετά που
είχα σταµατήσει να τα βλέπω. Να µπω στη διαδικασία αυτή, αλλά... αλλά το πρόβληµα µε
αυτή την επιλογή, µε αυτόν τον δρόµο τέλος πάντων, ήταν ότι θα έπρεπε να εµπλέξω τα
παιδιά σε µία διαδικασία, να τα διεκδικήσω λες και είναι χωράφι στα δικαστήρια, [...] - Τα
παιδιά γενικά είναι η ψυχολογία τους, είναι ότι δεν µπορούν να δουν πολλά χρώµατα, θα το
δουν µαύρο ή άσπρο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).
[...] - Το είχα κάνει. Το είχα κάνει. Μετά από καιρό δεν ήξερα τι θα αντιµετωπίσω. Δηλαδή σε
οποιαδήποτε σχέση στη ζωή µας το να πιέσεις εσύ µια κατάσταση, δηλαδή το να είσαι εσύ µε
κάποιον που αγαπάς και αυτός δεν σου δίνει καµία σηµασία όσο περισσότερο εσύ του
εκφράζεις την αγάπη σου, τα συναισθήµατα σου, νοµίζω ότι το κάνεις χειρότερο το πράγµα.
Δηλαδή τον κάνεις... τον αποµακρύνεις περισσότερο από εσένα. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014). [...] - Είναι πιο δύσκολο ψυχολογικά όταν σου
λείπουν τα παιδιά σου..., εγώ είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα! - Μµµ... - Δηλαδή... µπορεί
να είχα φτάσει και σε σηµείο κατάθλιψης ας πούµε.(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5,
συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...] - Η ζυγαριά τότε έκλεινε περισσότερο να τα αφήσω στην
ησυχία τους µέχρι να καταλάβουν τα ίδια ή να µε αναζητούσαν τέλος πάντων τα ίδια, ώστε να
µην τα πιέζω να το κάνουν. Να το κάνουν επειδή όντως το έχουν ανάγκη. Δηλαδή να τους
βγαίνει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 11.12.2014).
Ι: [...] - Με το που έφυγα από το σπίτι το µέτρησα. Τότε είδα πόσο πολύ µου έλλειπε το παιδί.
Ότι θέλω να ξανασµίξω, θέλω να ξανασµίξω για λόγους κυρίως..., θα σου ακουστεί λίγο
άβολα αυτό, κυρίως οικογενειακούς... [...]- Τώρα στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαστική
απόφαση και δεν τηρείται από την πλευρά των µητέρων..., δηλαδή πάλι υπάρχει
στέρηση... - Ε εκεί δεν µπορώ να απαντήσω, γιατί δεν µου συµβαίνει εµένα..., απλά εκεί
λειτουργεί «το ξύλο βγήκε από το παράδεισο»... Πας και καθαρίζεις καλά, καλά. Χα, χα! Δεν
µου έχει τύχει, γιατί ότι συµφωνούσαµε το έκανε και µετά µε την πάροδο του χρόνου και πιο
πολλά από ότι είχαµε συµφωνήσει στο δικαστήριο να κάνουµε. Οπότε σε αυτό το κοµµάτι δεν
έχω αδικηθεί. Αυτό δεν το έχουµε όχι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση
4η, 2.3.2016).

4.2. Επαφή µε τα παιδιά
Ένα σηµαντικό ψυχολογικό εµπόδιο για τους πατέρες µετά το διαζύγιο ήταν ο
περιορισµός των επαφών µε τα παιδιά τους και η δυσκολία τους να κατασκευάσουν το ρόλο
του γονέα «µερικής απασχόλησης». Ειδικότερα, µετά το διαζύγιο οι πατέρες κλήθηκαν να
αντιµετωπίσουν µια απότοµη απεµπλοκή από τις ρουτίνες των παιδιών τους και από το
γονεϊκό ρόλο που είχαν στο πλαίσιο του γάµου. Για τους υπό µελέτη πατέρες «αυθεντική»
346

πατρότητα είναι ορίστηκε το να ζει ο γονέας µε τα παιδιά του και να γνωρίζει την
καθηµερινότητά τους:
Ε:[...] -Αυτή η επαναληπτικότητα, το να ξυπνήσω το πρωί και να ετοιµάσω πρωινό στα παιδιά
και να τα πάω στον παιδικό ή να γυρίσω το βράδυ και να κάτσουµε να διαβάσουµε ή να
παίξουµε, έχει επαναληπτικότητα, αλλά δεν το βαριέµαι όµως... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 7, συνάντηση 7η, 9.12.2014).
Ι: [...]-Σχόλασε, πώς πήγε στο σχολείο, µήπως είναι άρρωστο, µήπως κάνει αυτό..., µου
στέρησε αυτό το δικαίωµα. Και µου το στέρησε και µετά και αναγκάστηκα να πάω δικαστικά
για να ξαναβρώ τα δικαιώµατα µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
2.3.2016).

Εξέφρασαν, παράλληλα, και οι δύο µια ιδιαιτέρως ισχυρή επιθυµία επιρροής σε όλες
τις πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών τους, η οποία στη µια περίπτωση δε στάθηκε δυνατόν
να ικανοποιηθεί, λόγω επιβεβληµένων περιορισµών, ενώ στην άλλη περίπτωση υλοποιήθηκε
σταδιακά µε πολλές προσπάθειες και από τους δύο πρώην συντρόφους. Στην περίπτωση του
Ευκλείδη η σύγκρουση ήταν το κεντρικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης του µε την πρώην
σύντροφό του το οποίο βιώθηκε έντονα και από τα παιδιά τους. Τα παιδιά, νιώθοντας την
«τυφλή» οργή των γονέων τους, έδωσαν ένα δυσλειτουργικό τέλος σε αυτή τη µάχη,
αποδίδοντας στον πατέρα τους το ρόλο του «θύτη». Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τα παιδιά τον
αποµάκρυναν από τη ζωή τους κατόπιν «πλύσης εγκεφάλου» που είχαν υποστεί από τη
µητέρα τους Η προσπάθεια για πατρική συµµετοχή διεκόπη εκ µέρους του, καθώς
αξιολογήθηκε από τον ίδιο ότι η συνέχιση της επίµονης προσπάθειας για επαφή θα ήταν
περισσότερο επιβλαβής σε σχέση µε την πατρική απουσία. Στην περίπτωση του Ίωνα, αν και
συνέβη κάτι παρόµοιο σύµφωνα µε τους παρακάτω ισχυρισµούς του, αυτό δε διήρκησε για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να µη δυσχεραίνεται περισσότερο η σχέση πατέρα
– παιδιού και να µη δηµιουργείται επιπλέον διχασµός στο παιδί:
Ε: [...] - Παίρνω τηλέφωνο και µου λέει: «τα παιδιά δεν θέλουν να σου µιλήσουνε, γιατί σε
ακούσανε τι άνθρωπος είσαι και τι γαϊδούρι είσαι»! Λέω εντάξει, αλλά εγώ θέλω να µου το
πούνε τα ίδια... Ε και µιλάω µε τον Σόλωνα τότε και µου λέει δε θέλω να µιλήσω µαζί σου...,
γιατί βρίζεις τη µαµά..., είσαι κακός και βρίζεις τη µαµά. - Πόσο χρονών ήτανε ο Σόλων
τότε;- Ήταν δέκα χρονών. Βρίζεις τη µαµά. Λέω εντάξει, κάποια στιγµή να περάσω,
εντωµεταξύ τα τέσσερα χρόνια περίµενε πώς και πώς... στο µπαλκόνι πάνω..., µε
υπεραγαπούσανε ας πούµε..., τέλος πάντων, ήθελα να σιγουρευτώ ότι αυτά δεν ήταν λόγια της
µάνας τους που τα είχε πιέσει να τα πούνε αυτά τα πράγµατα, αλλά ήταν δικά τους.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Δεν ένιωσα, γιατί
ξέρω ότι όταν είσαι µικρό παιδί και έχεις αυτή την πλύση εγκεφάλου. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
Ι:[...] - Κατά τη γνώµη των πατέρων, να έχουν πλύση εγκεφάλου τα παιδιά ή το παιδί,
οπότε υπάρχει τέτοια άρνηση, απόρριψη προς τον πατέρα τους, οπότε και ο πατέρας... Κοίτα, εγώ έχω µια άλλη φιλοσοφία πάνω σε αυτά τα θέµατα... Ο πατέρας δεν είναι να κάνει
πλύση εγκεφάλου για την πρώην γυναίκα του προκειµένου να κερδίσει το παιδί. Θα το χάσει
το παιδί, γιατί το κάθε παιδί δεν είναι χαζό και όταν µεγαλώνει κρίνει µοναχό του. Βλέπει και
κρίνει. Η ψυχολόγος µου είχε πει ότι ένας λόγος που έχω κερδίσει την µικρή είναι, ότι το παιδί
αντιλαµβάνεται. Βλέπει πώς είναι µε τον µπαµπά, βλέπει πως είναι µε τη µαµά. [...] - Η
πεθερά µου φαντάζοµαι θα της έχει κάνει καµιά πλύση εγκεφάλου. - Είχατε εντοπίσει
στοιχεία; - Όσο ήµασταν µαζί όχι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η,
17.2.2016).
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Συνολικά προβάλλεται, ότι η απώλεια του πατρικού χρόνου σχετίζεται µε τις
αντιλήψεις για την πατρότητα µετά το διαζύγιο. Εποµένως, η έννοια του κοινωνικού χρόνου
των διαζευγµένων πατέρων µε τα παιδιά τους µοιάζει να συνδέεται και να αποτελεί βασικό
παράγοντα της γενικότερης αίσθησης της ταυτότητάς τους.
9.5. Επιβαρυντικοί παράγοντες - «οι άνδρες δεν λυγίζουν»
Η έννοια της ταυτότητα των ανθρώπων φαίνεται, να αποτελεί µία διαδικασία που
αλλάζει χρονικά (ιστορία) και χωρικά (πολιτισµός), η οποία διασταυρώνεται µε άλλες
κοινωνικές δοµές, όπως είναι ο γάµος και η οικογένεια (Kimmel et al., 2005, όπως
αναφέρεται στο Lekkas, 2009) τα οποία είναι κυρίαρχα ιδεώδη για την αίσθηση της
αρσενικής ταυτότητας, στο πλαίσιο των οποίων οι άνδρες είναι σε θέση να εκτελούν τα
ηγεµονικά αρσενικά ιδεώδη, όπως είναι οι ρόλοι του προστάτη και του οικονοµικού παρόχου,
τα οποία συγχρόνως τους προσδίδουν ένα ενοποιητικό στοιχείο στην αίσθηση του εαυτού
(Catlett & McKenry, 2004, όπως αναφέρεται στο Lekkas, 2009), αλλά και τα σύγχρονα, όπως
είναι αυτά του φυσικού και συναισθηµατικού φροντιστή, όπως αναδείχθηκε στην
προηγούµενη ενότητα. Η αίσθηση της αρρενωπότητας και οι ρόλων των ανδρών –πατέρων,
βρισκόµενα υπό «κρίση» εντός ενός ταχέως µεταβαλλόµενου κοινωνικού – οικονοµικού –
οικογενειακού κόσµου, καθίστανται όλο και πιο έντονα µετά από ένα διαζύγιο, καθώς οι
πατέρες έρχονται αντιµέτωποι µε θεµελιώδεις αλλαγές στα οικογενειακά συστήµατα, η
αντιµετώπιση των οποίων επηρεάζεται από τη δυναµική που ασκεί το φύλο, στερώντας τους
λειτουργικές πηγές υποστήριξης. Πολλοί διαζευγµένοι πατέρες όχι µόνο αντιµετωπίζουν την
απώλεια του σπιτιού τους ή το σπίτι στην προηγούµενη µορφή του, την απώλεια της τακτικής
επαφής µε τα παιδιά, αλλά και την απώλεια σηµαντικών πηγών κοινωνικής και
συναισθηµατικής υποστήριξης (Catlett & McKenry, 2004, όπως αναφέρεται στο Lekkas,
2009), καθώς τα έµφυλα πρότυπα ασκούν σηµαντική πίεση για τον τρόπο αντιµετώπισης
κρίσιµων γεγονότων, όπως είναι αυτό του διαζυγίου.
Στην περίπτωση των δύο διαζευγµένων ανδρών, αν και ο χωρισµός τους βιώθηκε,
όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, «λυτρωτικά», αποτέλεσε ταυτόχρονα µια επώδυνη εµπειρία,
καθώς όταν οι σύντροφοι δεσµεύτηκαν, συνειδητά ή ασυνείδητα, επένδυσαν και
προσδοκούσαν την κάλυψη βασικών ψυχολογικών τους αναγκών, όπως αυτές είχαν
διαµορφωθεί µέσα στην προσωπική – οικογενειακή ιστορία του καθενός, κάτι το οποίο
τελικά µαταιώθηκε, όπως οι ίδιοι αναφέρουν. Αυτή η διαδικασία ήταν δύσκολη για τους
άνδρες, γιατί το άλλο «αντικείµενο» της απώλειας, η σύντροφός τους, ήταν το πρόσωπο που
προσδοκούσαν ότι θα τους βοηθήσει να ρυθµίσουν τα συναισθήµατά τους:
Ε:[...] - Σε ό,τι αφορά τη γυναίκα που παντρεύτηκες, σε τι πράγµατα τη θεωρούσες
σκληρή; Τι είναι για ‘σένα σκληρότητα; - Σκληρότητα είναι έλλειψη ευαισθησίας. Δηλαδή,
όταν δεν είσαι ευαίσθητος είσαι σκληρός. [...] - Ναι αλλά για να σε έλξει..., πριν το παιδί...,
να τη δεις σαν µελλοντική µητέρα κάτι θα σε τράβηξε πάνω της, κάτι θα είδες που σου
άρεσε... - Ναι µου άρεσε εµφανισιακά, µου άρεσε που ήταν σοβαρή..., ναι που... της άρεσε να
ασχολείται µε το σπίτι, µε πρόσεχε, µε... πώς να σου πω... [...] -Πιστεύεις ότι προσποιούταν
όταν τα έδινε όλα αυτά; - Απλά ήταν λίγο υπερβολική. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] - Κοίτα, στην οικογένεια µου µέσα είχα µια
τροοµερή ανασφάλεια σε ότι αφορά τη γυναίκα µου! - Σε ποιο θέµα δηλαδή; - Στα πάντα!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
Ι: [...]- Ε να σου πω... όχι τόσο, όχι τόσο! Δεν ήταν τόσο όσο στο γάµο. Είχαµε θεµατάκια,
αλλά νόµιζα, νόµιζα ότι τα λύναµε. Αλλά τελικά δεν τα λύναµε τα παραβλέπαµε και
ουσιαστικά το πρόβληµα παράµενε [...]- Εεε... εντάξει έβλεπα, έβλεπα ότι ταιριάζουµε... και
της πρότεινα να παντρευτούµε. Δέχθηκε και εκείνη εε και παντρευτήκαµε. Τότε ήµουν
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σίγουρος. Έλεγα... - Ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που είπατε ότι θέλετε να
δεσµευτείτε µε αυτόν τον άνθρωπο; Ποια ήταν;- Α από θέµα γυναίκας ήταν µία γυναίκα
άξια... Κοινώς είναι γυναίκα για σπίτι. Είναι βασικό αυτό. Ήταν βασικό αυτό έτσι;. Ένας
λόγος. Τότε το έβλεπα αλλιώς, δηλαδή... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση
1η, 17.2.2016). [...] -Να έχει έναν άνθρωπο να κουβεντιάζει και... να γυρίσει το βράδυ να
κάτσει..., εγώ αυτό δεν το έκανα. [...] - Τι χάσατε πιστεύετε τελικά; - Το αίσθηµα της
συντροφικότητας, να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε κατανοεί, να τον κατανοείς και να
ξέρεις ότι οποιαδήποτε στιγµή θα είναι δίπλα σου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2,
συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Στο πλαίσιο αυτό και γαλουχηµένοι ότι οι «άνδρες δε λυγίζουν - δε µοιράζονται τα
συναισθήµατα τους», στερούνταν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη λύπη τους για τα
ανεκπλήρωτα όνειρά τους και όλα αυτά που βίωναν, διότι µέσω του µοιράσµατος θα
αµφισβητείτο η ανδρική τους ταυτότητα, καθώς κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε σκέψεις για
«εκθήλυνσής» τους ως άνδρες. Στις αφηγήσεις των διαζευγµένων πατέρων, σε ό,τι αφορά την
περίοδο της έγγαµης ζωής τους, ήταν κυρίαρχη η συγκρουσιακή επικοινωνία και η έλλειψη
επικοινωνίας µεταξύ των συντρόφων. Παρόλα αυτά, τα συναισθήµατα που απέρρεαν από
αυτού του είδους την επικοινωνία και τη συµβίωση δεν επέλεγαν να τα µοιραστούν και να τα
εµπιστευτούν σε κάποιο οικείο τους πρόσωπο, πιθανόν εξαιτίας της πίεσης που ασκεί η
πολιτιστική παράδοση, η οποία επιτάσσει ότι δεν πρέπει τα άτοµα να µιλάνε για ιδιωτικές
εµπειρίες και οι άνδρες δεν επιτρέπεται να εξωτερικεύουν τα δυσάρεστα συναισθήµατα τους.
Καθ’ όλη τη διαδικασία γάµου και του διαζυγίου, οι δύο διαζευγµένοι πατέρες ποτέ δε
µίλησαν στην οικογένεια τους και στους φίλους τους για τις συναισθηµατικές δυσκολίες που
βίωναν, όπως παρουσιάζεται µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Ε:[...] - Εσύ σε τέτοιες περιόδους έντασης σε ποιον έβρισκες συµπαράσταση; - Στη
δουλειά µου ξέρω ‘γώ..., στον εαυτό µου... Στους γονείς µου ας πούµε ποτέ... Οι γονείς µου
όταν µάθαν ότι χωρίζω, νόµιζαν ότι ήταν όλα καλά ρε παιδί µου. - Μµµ... [...] - Γιατί δεν
ήθελα, πώς να σου πω, να επιβαρύνω κάποιον...[...] - Ούτε µε κάποιον φίλο σου, µε κάποιον
εε... - Όχι.(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014). [...] - Πιστεύω
την αναισθησία την έχουν αναπτύξει περισσότερο οι άνδρες σαν όπλο. - Γιατί πιστεύεις ότι
έχει αναπτυχθεί η αναισθησία στους άνδρες; - Στους άνδρες; Είναι έτσι η φύση..., δεν
χρειάζεται να την αναπτύξεις..., είναι πιο έµφυτη..., ενώ για τις γυναίκες είναι δύσκολο. Από
την άποψη, είναι και αυτό... µε τη µητρότητα..., γίνονται µητέρες κτλ..., πιο δύσκολο να είναι
αναίσθητες ξέρω ‘γώ... έχουν το παιδάκι δίπλα και κλαίει ας πούµε και το θηλάζουν κτλ, το
προσέχουν... Δεν µπορεί, δηλαδή, η µάνα να είναι αναίσθητη στο παιδί της..., είναι το
φίλτρο... αυτό το..., ενώ ο πατέρας, η αναισθησία σε κάνει πιο κουλ..., πιο κουλ όχι µε την
έννοια του ωραίου ξέρω ‘γώ..., κουλ πιο ψυχρό τέλος πάντων. Όταν πήγαινε στο κυνήγι ο
άνδρας για να κυνηγήσει ξέρω ‘γώ µε το όπλο κτλ, εκεί δεν σηκώνει ούτε ευαισθησία... [...] Είναι λιγότερο ευαίσθητοι ή την εκφράζουν διαφορετικά; - Ίσως αυτό..., ίσως να την
εκφράζουν διαφορετικά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η,
28.11.2014). [...] 10. - Το είχες συζητήσει µε κάποιον εκείνη την περίοδο, εκείνη σου τη
σκέψη; -Όχι. - Με κανένα; - Όχι. [...] - Νοµίζω ότι ο µόνος που µπορώ να βοηθήσω τον
εαυτό µου είµαι εγώ, επειδή ξέρω τη συνολική αλήθεια. [...] - Γιατί είµαι και άνθρωπος που
δεν µου αρέσει να µοιράζοµαι ένα πρόβληµα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8,
συνάντηση 8η, 11.12.2014).
Ι:[...] -Το κοινοποιήσατε κατά τη διάρκεια του διαζυγίου ή όταν είχε βγει, όταν ήταν
τετελεσµένο; - Να το είχα κοινοποιήσει πού; -Στους γονείς σας; - Το είπα την ηµέρα που
έφυγε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Και
κλείνοντας, ας πούµε πώς κρίνετε τη στάση του περιβάλλοντος σας πριν πάρετε την
απόφαση; -Εννοείς το περιβάλλον το οικογενειακό ή το φιλικό;- Και των δύο. -Πώς το
έβλεπα; [...] -Ποια ήταν η στάση τους (των ατόµων του περιβάλλοντος του); -Επειδή
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ήθελα εγώ αδιάφορη, επειδή ήθελα εγώ να τους έχω απέξω. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016).

Η απώθηση της θλίψης τους και του αισθήµατος κενού φαίνεται να προκάλεσε στους
δύο άνδρες οργή, στη µια περίπτωση και επιθετικότητα, καθώς και συγκαλυµµένη
κατάθλιψη, η οποία εκδηλώθηκε µέσω άλλων «ανακουφιστικών» επιλογών π.χ. αλκοόλ,
επικίνδυνη οδήγηση, ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια και εναλλαγή συντρόφων ως µια
ασυνείδητη προσπάθεια να βρουν µια γυναικεία φιγούρα, η οποία θα τους ανακούφιζε από τα
αµφιθυµικά συναισθήµατα τα οποία βίωναν, όπως προβάλλεται στις παρακάτω αφηγήσεις
τους:
Ε: [...] - Του τύπου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις θα ήταν να πεθάνεις αυτή τη στιγµή και
να µείνω εγώ µε τα παιδιά τα δύο, και κάτι τέτοια της έλεγα..., δεν θυµάµαι τι άλλο..., και θα
έκανες χάρη και σε εµένα και στον εαυτό σου και στα παιδιά να έκανες κάτι τέτοιο..., κάτι
τέτοιο της έλεγα..., αλλά σε πολύ έξαλλη κατάσταση..., δηλαδή µου ανέβηκε το αίµα στο
κεφάλι... δεν την πάλευα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
19.11.2014).[...] - Είναι πιο δύσκολο ψυχολογικά όταν σου λείπουν τα παιδιά σου... Εγώ είχα
περάσει πάρα πολύ δύσκολα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η,
28.11.2014).
Ι:[...] -Θα ήταν ξεχωριστό. -Ναι. Ένα διάστηµα θα έβαζα και το καρντού. - Τι είναι το
καρντού; - Ένα µπουκάλι ουίσκι. -Α είσαστε... - Ένα θεµατάκι... - Και διήρκησε για πόσο
καιρό; - Ένα δυο χρόνια... [...]- Τότε έβγαινα έξω κάθε βράδυ και έπινα. [...] -Και πώς
λειτουργούσε το ποτό; -Ε αρνητικά. Μου έβγαζε και θυµό... -Θυµό... -Για τα απωθηµένα που
είχα. -Ποια ήταν τα απωθηµένα; - Το ότι είχα χάσει την οικογένεια µου, ότι είχα χάσει την
κόρη µου, το ότι είχα χάσει κάποιους φίλους εξαιτίας του χωρισµού µου και δεν σου κρύβω
ότι είχα χάσει και το τρίτο πρόσωπο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η,
17.2.2016).[...] - Έχω επενδύσει σε άλλη, αλλά µόνο για τρεις τέσσερις µήνες. Δεν περνάει το
τετράµηνο χα, χα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τις αφηγήσεις των δύο ανδρών, ερχόµενοι αντιµέτωποι µε
µία κρίση του εαυτού, διατήρησαν τον αρσενικό στερεοτυπικό τρόπο µε τον οποίο είχαν
διδαχθεί να διαχειρίζονται συναισθηµατικά φορτισµένες περιστάσεις, καθώς ένας
εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης, όπως το µοίρασµα των συναισθηµάτων, κ.ά. θα έπληττε
περαιτέρω την ανδρική τους ταυτότητα:
Ε:[...]- Η αφήγηση της ιστορίας δηλαδή; - Η επαναβίωση, η αναβίωση τέλος πάντων της
ιστορίας. Σου είπα κάποιους λόγους..., φαντάζοµαι ότι θα είναι και άλλοι, αλλά φαντάζοµαι
κάτι τέτοιο. - Άρα πιστεύεις ότι οι πατέρες δυσκολεύονται να έρθουν αντιµέτωποι µε την
πραγµατικότητα την οποία ζουν; - Νοµίζω όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει κάτι κακό,
θέλεις να το σβήσεις από τη µνήµη σου και δεν θέλεις να το επαναφέρεις και µε λεπτοµέρειες
φαντάζοµαι. -Οι µητέρες γιατί πιστεύεις ότι είναι πιο δεκτικές στο να απευθυνθούν σε
έναν ειδικό ή να συµµετέχουν σε µία ερευνητική διαδικασία; Ή πιστεύεις ότι δεν
συµβαίνει; - Μπορεί και να είναι θέµα φύλου. Για να το λες εσύ που έχεις την γνώση, αλλά
µπορεί οι γυναίκες να είναι γενικά πιο... να είναι πιο εύκολο στο να εξωτερικεύσουν το
πρόβληµα τους, να το συζητήσουν, ενώ οι άνδρες θεωρώ ότι είναι πιο κλειστοί, πιο άνετοι στο
να το αντιµετωπίσουν µόνοι τους. Ενώ οι γυναίκες, µπορεί λόγω φύλου, µε το να το βγάλουν
από την ψυχή τους ή µε το να το ξαναπούνε ή να το µοιραστούνε µε κάποιον να τις ελαφρώνει
και να τις κάνει να νιώσουν λίγο καλύτερα. - Οι άνδρες πώς το εκφράζουν; Οι γυναίκες
είπες µε το να το εξωτερικεύουν; Από την πλευρά των ανδρών; - Τι εννοείς; - Πώς
αντιµετωπίζουν αυτά τα συναισθήµατα αν είναι αρνητικά; Αυτή την εµπειρία; Φαντάζοµαι αν είναι αρνητικά να το διώξουν από το µυαλό τους. Με το να το συζητάς, αν
νοµίζεις ότι αυτό σου προκαλεί περισσότερο πόνο ξέρω ‘γώ ή ξέρω εγώ δεν σε κάνει να
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νιώθεις άνετα, γιατί να το κάνεις αυτό; Αν δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από αυτό.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 14.2.2015).
Ι: [...]-Ίσως να είναι στην φύση του ανθρώπου..., εσύ είσαι γυναίκα, εγώ είµαι άνδρας. Εσάς
σας αρέσει η κουβέντα, να πείτε τα όσα πείτε, εγώ µε τον φίλο µου θα πω µια δυο κουβέντες
και αυτό είναι. Εγώ, δεν ξέρω και πώς θα το πάρεις, αλλά πιστεύω ότι τα πολλά λόγια είναι
φτώχια. Ο άνδρας που έχει πολύ µπλά, µπλά κάπου χάνει. Κάπου χάνει και την ουσία και τα
πάντα χάνει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016).
Ο Ίωνας προέβη σε µια συγκαλυµµένη αναζήτηση βοήθειας. Αναζήτησε υποστήριξη
αποκλειστικά για θέµατα που αφορούσαν την κόρη του και όταν η υποστήριξη εστιάστηκε
στον ίδιο, φάνηκε ότι ανέπτυξε ισχυρή αντίσταση, όπως φαίνεται παρακάτω:
Ι:[...] - Και πηγαίνατε οι γονείς ή το παιδί; - Όχι το παιδί! [...] - Μα ούτως η αλλιώς ξέραν
όλοι ότι έχω χωρίσει και ότι τρέχω για το καλύτερο για το παιδί. [...] - Είχα πάει µια φορά σε
έναν άνδρα ψυχολόγο... [...] - εµένα ειλικρινά δεν µε άγγιξε καθόλου. Τώρα από ποιούς
θεωρείται κορυφαίος και για ποιούς δεν ξέρω (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2,
συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Από όλα τα παραπάνω αναδεικνύεται, ότι το διαζύγιο επέφερε νέες διαστάσεις και
προκλήσεις στην ταυτότητα των δύο διαζευγµένων ανδρών, οι οποίοι ήρθαν αντιµέτωποι µε
τις παραδοσιακές προδιαγραφές, σε ότι αφορά την ανδρική τους ταυτότητα:
Ε: [...] - Να µου λείπει δηλαδή κάτι και να µην µπορώ να κάνω, ξέρεις..., κάτι γι’ αυτό. Να
νιώθω ότι δεν µπορώ να κάνω τίποτα. Ενώ µέχρι τότε είχα συνηθίσει ξέρω ‘γώ ότι ό,τι θέλω
και µετά ότι όλα περνάνε από το χέρι µου..., πώς να σου πω..., ένιωθα τον εαυτό µου πιο ξέρω
‘γώ... - Πριν το διαζύγιο; - Ναι. -Τι εννοείς ότι όλα περνάγανε όλα από το χέρι σου; - Όχι
µόνο από το δικό µου. Απλά πίστευα, ότι κάθε άνθρωπος είναι... µπορεί να διαµορφώσει
µόνος του την µοίρα του. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ότι είναι ανεξάρτητος. Όχι των άλλων.
Τον εαυτό του. Αλλά εκείνη τη στιγµή ένιωθα ότι δεν µπορούσα, ξέρεις..., να κάνω αυτό που
θέλω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014).
Ι:- Πιστεύετε ότι το γεγονός να πάρετε διαζύγιο θα επηρεάσει µε κάποιο τρόπο το µέλλον
σας; -Ναι. Με ποια έννοια; - Με οποιοδήποτε τρόπο. -Το έχει επηρεάσει ήδη. -Με ποιο
τρόπο; -Με έχει κάνει ανισόρροπο στο θέµα γυναικών. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που, δυστυχώς
ή ευτυχώς, ο καθένας όπως το πάρει, είναι καταδικασµένοι να παραµείνουν µοναχοί τους!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Συνολικά, οι άνδρες κατά τη διάρκεια του διαζυγίου αποµονώθηκαν ακόµα και από
τους στενούς τους φίλους (Kitson & Holms, 1992). Αυτό πιθανόν να σχετίζεται µε πλήθος
πολιτισµικών παραγόντων, όπως ότι καλλιεργείται στο ανδρικό φύλο η αποστροφή για την
προβολή των συναισθηµάτων τους. Το να δακρύσουν γενικά θεωρείται ένα ταµπού για τους
άνδρες. Συχνά, µικρά τα αγόρια λαµβάνουν το πολιτισµικό µήνυµα, ότι για να είναι ισχυροί
άνδρες θα πρέπει να αποφεύγουν τα συναισθήµατα και τις συναισθηµατικές εκφράσεις και
εκδηλώσεις. Παράλληλα, έχουν ανεπαρκή πρότυπα. Ειδικότερα, οι άνδρες συχνά
διαπαιδαγωγούνται µέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισµού και έµµεσης επιθετικότητας. Οι
άνδρες αισθάνονται, ότι θα πρέπει υπερέχουν σε αυτό που κάνουν. Ωστόσο αυτό το πνεύµα
µε το οποίο γαλουχούνται, είναι συχνά εµπόδιο της συναισθηµατικής έκφρασης και του
µοιράσµατος. Επίσης, έχουν συχνά αδυναµία να ζητήσουν βοήθεια, διότι πολιτισµικά
αντιλαµβάνονται, ότι είναι ένα σηµάδι αδυναµίας, παρότι οι ίδιοι ισχυρίζονται, ότι απλώς δεν
θέλουν να επιβαρύνουν τους άλλους µε τα προβλήµατά τους. Εποµένως οι αφηγητές
στερούνταν δύο βασικούς τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας: της αναζήτησης στήριξης
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από πρόσωπα του περιβάλλοντος τους και της συναισθηµατικής έκφρασης. Αυτοί έχουν
συνδυαστεί µε µεγαλύτερη και θετικότερη ανθεκτικότητα στη ζωή, κατά τη διάρκεια και µετά
το διαζύγιο (Ong et al., 2006), αλλά παράλληλα αποτελούν θετικό παράγοντα στην
επικοινωνία µεταξύ των συντρόφων και στη σχέση µεταξύ των δύο φύλων.
9.6. Συναισθηµατικές αντιδράσεις – «συναισθηµατικές απαντήσεις στις πραγµατικές ή
φαντασιακές απώλειες»
Το διαζύγιο, αναδεικνύεται αποτέλεσε µια οδυνηρή εµπειρία για τους δύο
διαζευγµένους πατέρες, που προκάλεσε ποικίλες συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως θυµό,
απελπισία, αδυναµία, µοναξιά, απουσία συγχώρεσης και ενοχή. Οι υπό µελέτη άνδρες
αισθάνονταν τον πόνο της ύπαρξης ενός συναισθηµατικού κενού στη ζωή τους, κυρίως
εξαιτίας του περιορισµένου και ελεγχόµενου χρόνου επαφής µε τα παιδιά τους, αλλά και της
µαταίωσης του «ιδανικού» προτύπου οικογένειας. Από τις αφηγήσεις τους προβάλλεται, ότι
µερικά συναισθήµατα ήταν προσωρινά, ενώ άλλα διήρκησαν για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα. Οι πιο κοινές συναισθηµατικές αντιδράσεις, µεταξύ των δύο συµµετεχόντων,
παρατηρείται να είναι οι εξής:
1. Συναισθήµατα θυµού
Υπό το «φως» των φωνών των υπό µελέτη διαζευγµένων ανδρών από την Κρήτη το
συναίσθηµα του θυµού είναι διαχρονικό. Ειδικότερα ο εκφρασµένος ή κεκαλυµµένος θυµός
των δύο ανδρών, παρατηρείται να σχετιζόταν: µε την αίσθηση ότι αµφισβητείτο η αξία τους
σύντροφοι και ως άνδρες, η απουσία συναισθηµατικής έκφρασης στο πλαίσιο της
συντροφικής τους σχέσης και ο περιορισµός του πατρικού τους ρόλου, όπως προβάλλεται και
από τον αφηγηµατικό λόγο των δύο συµµετεχόντων:
Ε: [...] - Ήταν, η γυναίκα που γνώρισα και παντρεύτηκα, έτσι δηλαδή δεν ταιριάζαµε, ήταν
σκληρή πολύ σκληρή! [...] - Δεν δούλευε! Τρεις µήνες... Αυτή ήταν η δουλειά της όσο
ήµασταν παντρεµένοι. Και θεωρούσα ότι, µετά όταν γυρνούσα από δύο δουλειές, ένα πιάτο
φαί, ξέρω ‘γώ, νοµίζω έπρεπε να υπάρχει. Υπήρχε, αλλά κάποιες µέρες δεν υπήρχε. [...] –
Δηλαδή, ότι άλλο ελάττωµα να είχε κανείς δεν θα µε πείραζε, αλλά το συγκεκριµένο, δηλαδή
επιθετικότητα χωρίς λόγο, είναι αυτό που µε ενοχλεί αφάνταστα σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή,
το µόνο να µην µπορώ να επικοινωνήσω µαζί του. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2,
συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] - Εγώ έπαιρνα, δηλαδή, για να έχω επαφή µε τα παιδιά και η
γυναίκα µου δεν µε άφηνε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
19.11.2014). [...] - Σαν τι την βλέπεις δηλαδή; - Σαν τι την βλέπω;- Ναι... -Σαν..., όχι σαν
εχθρό ακριβώς..., σαν κάτι το... που απεχθάνοµαι..., δε θέλω να έχω καµία σχέση... [...] - Ποιό
συναίσθηµα, δηλαδή, διαρκούσε στη δική σου την περίπτωση; - Η ένταση, η... τα νεύρα,
οι διαφωνίες σε όλα τα θέµατα, δεν θυµάµαι σε ένα θέµα που να συµφωνήσουµε. Πάντα
υπήρχε διαφωνία! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...] - Είσαι
υποχρεωµένος µε έναν άνθρωπο να έρθεις σε επικοινωνία που δεν θέλεις... - Μµ! - Είναι
ταλαιπωρία. - Γιατί δεν ήθελες; - Γιατί κάθε φορά που µιλούσαµε µου ανέβαζε το αίµα στο
κεφάλι. -Γιατί στο ανέβαζε; - Ήταν ο τρόπος και αυτά που µου έλεγε που µου ανεβάζαν το
αίµα στο κεφάλι. [...] - Οπότε προσπάθησα να αλλάξει η σχέση αυτή σε φιλική, αλλά δεν
γινότανε τίποτα..., από ένα σηµείο και µετά δεν ήθελα να προσπαθώ και άρχισα τότε τα
συναισθήµατα να µην τα καταπνίγω και να µου βγαίνουν η οργή, τα νεύρα και όλα αυτά.
Ήµουνα και εγώ πολύ επιθετικός στην επικοινωνία µας. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 1.12.2014). [...] -Ναι το βλέπω θετικά. Τώρα! Μετά από δέκα
χρόνια. Θα µπορούσα να στο ζωγραφίσω τότε που είχα χωρίσει και να σου ζωγραφίσω το
σχιζοφρενή δολοφόνο µε το πριόνι, ξέρω ‘γώ, µε αίµατα και να του κόβει το λαιµό ας πούµε.
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Για παράδειγµα. (ιχνογραφικό έργο 1. «πώς βιώνω το διαζύγιο», συνάντηση 7η, 9.12.2014).
[...] - Το να µην αναγνωρίζει τη δουλειά που κάνω εγώ. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 11.12.2014). [...] - Δηλαδή τα δυσάρεστα συναισθήµατα
προκλήθηκαν από την απώλεια των παιδιών; - Μόνο! Την απώλεια των παιδιών. Μόνο
αυτό. Κατά τα άλλα ήταν πολύ καλή αυτή η αίσθηση, ότι ξέρεις δεν είµαι µε τον άνθρωπο που
µισώ... µε λίγα λόγια..., χοντρικά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η,
15.12.2014). [...] - Δηλαδή είχα τσαντιστεί τόσο πολύ και είχα νευριάσει τόσο πολύ, που για
ένα χρόνο δεν έβαζα µήπως συνετίσω, µην το δει αλλιώς. Δηλαδή, δεν µπορεί εγώ να βάζω
λεφτά και αυτή να µην µε αφήνει να δω τα παιδιά ούτε το σαββατοκύριακο, ούτε να τους
µιλήσω στο τηλέφωνο. Οπότε είχα περάσει και εγώ από αυτήν τη διαδικασία..., ξέρεις
δηλαδή, να την πονέσω εκεί που πονάει ουσιαστικά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).

Ιχνογραφικό έργο 1. «Πώς βιώνω το διαζύγιο»(συνάντηση 7η, 9.12.2014).
Ι: [...]- Δεν υπάρχουν εδώ µέσα γονείς. Κανείς. Άλλο που είχα επισκέψεις κάθε µέρα από τη
µαµά της. Κάθε µέρα! Κάθε µέρα. - Σας δηµιουργούσαν δυσκολίες; - Όχι. Όχι. Όταν δε
γέννησε δύο φορές την ηµέρα. [...] - Και δεν ήταν ότι η πρώην σύζυγος σας περιόριζε; Δεν µε ακολουθούσε. [...] -Μετά είχε χαθεί η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός και η εκτίµηση. Αυτό πιστεύετε ότι είχε χαθεί προ τρίτου προσώπου; - Ναι. - Η εκτίµηση γιατί είχε χαθεί
πιστεύετε; - Γιατί µαλώναµε για αφορµές ασήµαντες και πίστευε προφανώς ότι δεν πληρώ τις
προϋποθέσεις.-Ποιές προϋποθέσεις; - Κατά τη δική της άποψη, δεν είµαι σίγουρος, δεν
µπορώ να σου πω.- Εσείς τι εισπράττατε; Τι δεν είχατε; - Μπαµπάς της. - Να είστε το
πρότυπο του µπαµπά της; - Ναι. - Το οποίο ήταν πώς; - Παντρεύτηκε είκοσι χρονών,
πάαρα πολύ άξιος άνθρωπος, από µικρός δούλευε, όπως και ο πατέρας µου... - Όπως και
εσείς...– Ναι, αλλά εγώ ζούσα κιόλας. Δηλαδή δεν δούλευα µόνο. [...] -Φυσικά χρεώνω που
έχασα την κόρη µου, αλλά δεν την χρεώνω, ούτε την καταδικάζω, ούτε την κατηγορώ, γιατί
δεν παύει να είναι µάνα του παιδιού µου. Οπότε... Εκείνη µε απέρριψε..., ουσιαστικά εκείνη
από νωρίς µε ακύρωσε και προφανώς µου έδωσε το δικαίωµα να γνωρίσω µία άλλη κοπέλα. –
Εισπράξατε δηλαδή το αίσθηµα της απόρριψης; -Ναι. Εννοείται! [...]- Οπότε εκείνη
επέλεξε να φύγει από την κατοικία; - Ναι. Ναι. Ναι. -Ακύρωση το θεωρείτε; - Ναι το
θεωρώ σαν ακύρωση. Αλλά δεν είχε σκεφτεί, ότι αλλάζει περιβάλλον το παιδί εντελώς βίαια!
Από τη µια στιγµή στην άλλη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η,
17.2.2016). [...] - Δηλαδή δεν... δεν... και δεν µε άφηναν να είµαι και άνδρας, µε την έννοια
θέλεις κάτι πάρε µε τηλέφωνο, πες το σε εµένα, ότι ξέρεις πρέπει να γίνει κάτι, όχι µε το
παραµικρό να πάρεις τηλέφωνο ή να συµβουλευτείς άλλους. [...] - Γιατί δεν έδινε την ίδια
αξία αυτή. Δεν µου είχε την αντίστοιχη εκτίµηση σε εµένα. -Γιατί όµως το λέτε αυτό, πως
δεν υπήρχε εκτίµηση; - Άµα υπήρχε εκτίµηση θα καθόµασταν για να το κουβεντιάσουµε, να
τα πει εµένα και όχι µε την πρώτη ευκαιρία να πει: «α κοίταξε ο Ίων έκανε αυτό, α ο Ίων
έκανε το ένα, το άλλο». [...] - Τώρα που σας λέω για το διαζύγιο η πρώτη σκέψη που σας
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έρχεται. -Σιωπή... Αδικία... αδικία για τον γάµο µας, πολύ απλά. [...] -Ε είδε ότι δεν µπορώ να
µοιάσω ποτέ στο µπαµπά της και γύρισε στους γονείς της. - Έψαχνε τα χαρακτηριστικά του
µπαµπά της σε εσάς; - Ναι. [...] - Μια µέρα που µου µαγείρεψε και πανηγύριζα πέντε
βδοµάδες! Και λέω παναγία µου τι θα φάω, επειδή µαγείρεψε. Μου κάλυπτε άλλα πράγµατα.
Βοηθούσε στο να υπάρξουν και άλλα πράγµατα.- Όπως ποια δηλαδή; - Δεν ξέρω αν είναι
αυταπάτη ή όχι, αλλά δείχνει και ένα είδος εκτίµησης. - Η κίνηση αυτή... - Νοµίζω δείχνει
µια εκτίµηση, δεν ξέρω αν είναι προσποιητό, επειδή οι άνδρες είναι χαζοί σε αυτό το κοµµάτι.
Εγώ πανηγύριζα, πανηγύριζα! - Ότι σας έδειχνε τα συναισθήµατά της. - Ότι µε σκέφτηκε
ξέρω ‘γώ. - Τις άλλες φορές ποιός µαγείρευε; - Μας έδινε φαγητό η µαµά της.- Αυτό το
ερµηνεύατε σαν έλλειψη ενδιαφέροντος; - Ε ναι, εντάξει. Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Και εγώ κάποια λάθη, αλλά δεν παύει να
αδικήθηκα και εγώ και να είχα µια αντιµετώπιση που δεν µου άξιζε σε καµία περίπτωση. Και
αυτό σου γεννά ένα αίσθηµα αδικίας ας πούµε. [...] - Και στη συµπεριφορά... στη
συµπεριφορά και το τι µου βγάλανε, εννοώ ότι δεν µε είχαν γνωρίσει χθες, µε ξέραν..., αρχικά
αδιαφορία, µετά θυµός και µετά αίσθηµα αδικίας. -Στα πρακτικά σε σχέση µε το παιδί
νιώσατε ότι αδικηθήκατε; -Ναι! Όχι από το παιδί. - Ναι λέω σε σχέση µε το παιδί. - Ε ναι,
βέβαια! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016). [...] - Ας πούµε
µέσα στο γάµο πώς εξέφραζε την ψυχρότητα. Ένα µου είπατε δεν µιλάγατε... - Και στον
περιορισµό. Στον περιορισµό των συναισθηµάτων της. Εγώ είµαι πιο δοτικός άνθρωπος. Όταν
θέλω κάτι το εκφράζω πιο ζεστά, να το πούµε έτσι. Ναι... εε... υπήρχε διαφορά σε αυτό. Να
σου παραδείγµατα µεταξύ µας, δεν είναι ωραίο, αλλά υπήρχε αυτή η ψυχρότητα ούτως η
αλλιώς. Εεε µπορεί να είναι και θέµα χαρακτήρα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5,
συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Πολλές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης εστιάζουν στον «αγώνα του βρέφους»,
που κυριαρχεί ο θυµός, η απογοήτευση, οι πρωτόγονες φαντασιώσεις επιθετικότητας, η ενοχή
και στην αποκατάσταση όλων αυτών. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι βιώνουν θυµό από την
αρχή της ζωής τους και οι δράσεις τους µερικές φορές χαρακτηρίζονται από αυτόν, ο οποίος
µεταφέρεται από το παρελθόν στο πλαίσιο πρωτογενών σχέσεων και παραµένει ανεπίλυτος,
όπως αναδεικνύεται και από το λόγο των συµµετεχόντων:
Ε:[...] - Σου αρέσει εσένα αυτό; Ο τρόπος που αλληλεπιδράς µε τη µαµά σου; Που είναι
έτσι εκφραστική; - Εεε καµιά φορά είναι λίγο κουραστικό... [...] - Ίσως να είχα πάρει και από
την µάνα µου, ξέρω ‘γώ και ήµουν πολύ συναισθηµατικός. Θύµωνα πιο εύκολα, αλλά τώρα
είµαι πιο κουλ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] - Η
µάνα µου είναι πιο... γενικά..., όχι µόνο σε αυτό, σε όλα τα θέµατα έτσι. Της λες κάτι ξέρω
‘γώ και ναι, ναι..., αλλά δεν υπάρχει δεν σε ακούει ποτέ! Δεν ακούει τι της λες. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014). [...] -Ε από τη συµπεριφορά στον
παππού µου, στον άνδρα της. Ε από την συµπεριφορά της στη µητέρα µου. Ήταν πολύ
αυταρχική (η γιαγιά του) και πολύ..., είχε πράγµατα τα οποία εµένα δεν..., τα θεωρούσα πολύ
περίεργα..., αρνητικά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι:[...] - Η επικοινωνία σας µε τους γονείς, πώς θα τη χαρακτηρίζατε; - Με τη µάνα µου
δύσκολη. [...] - Ναι µε τη µάνα µου δύσκολα. - Σε τι θέµατα αντιµετωπίζατε δυσκολίες; - ...
Συνεννόησης. Και τώρα ακόµα. - Και τώρα έχετε δυσκολίες στην επικοινωνία. - Ναι! Ναι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

2. Αίσθηµα απελπισίας
Η περίοδος τόσο του συναισθηµατικού, όσο και του νοµικού διαζυγίου, αλλά και
µετά, προβάλλεται ότι ήταν µια πολύ συναισθηµατικά φορτισµένη µετάβαση. Αποτέλεσε µία
διαδικασία, όπως φανερώνεται από τον λόγο των συµµετεχόντων, η οποία συχνά προκαλούσε
µια αίσθηση µη ελέγχου, αβεβαιότητας, διχασµού και απελπισίας, λόγω του γεγονότος ότι
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κυριαρχούσαν οι απρόβλεπτες αλλαγές στη ζωή τους, οι οποίες µετέτρεψαν ριζικά τα
δεδοµένα και το σχέδιο δράσης που είχε χαραχτεί, στο πλαίσιο του οποίου προσδοκούσαν
βεβαιότητα και ασφάλεια:
Ε: [...] - Αλλά πνιγόµουνα µέσα σε σχέση, ότι ήµουνα µε έναν άνθρωπο που δεν
καταλαβαινόµασταν, δεν είχαµε κοινά σηµεία επαφής, δεν είχαµε ξέρεις..., η βάση ήταν
αυτή... και όταν αυτή είναι η βάση... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
26.11.2014). [...] - Και σε ποιά σηµεία ήταν ταλαιπωρία το διαζύγιο και σε ποιά ο γάµος; Και τα δύο πιστεύω ότι ήτανε... Γιατί όταν είσαι αναγκασµένος να συζείς µε ένα άνθρωπο που
δεν έχετε κοινά σηµεία, ενδιαφέροντα, απόψεις και δεν µπορείτε να επικοινωνήσετε, πιστεύω
ότι είναι µία ψυχοφθόρα διαδικασία, δηλαδή να µένεις µε κάποιον επειδή πρέπει.- Μµµ! Σίγουρα είναι ψυχοφθόρο και το διαζύγιο σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή µε το να προσπαθεί
ο ένας να κάνει δύσκολη τη ζωή του άλλου, πάλι είναι ψυχοφθόρο και να αναγκάζεσαι να
έρθεις σε επικοινωνία..., οπότε δεν µπορώ να πω ποιό είναι χειρότερο από τα δύο, αλλά
πιστεύω και στις δύο περιπτώσεις είναι άσχηµο. [...] -Ναι, που έρχεται στο µυαλό όταν
σκέφτεσαι το διαζύγιο σου. - (Σιωπή)... Ταλαιπωρία! - Μµ! - Αυτό. - Τι σηµαίνει δηλαδή
για σένα ταλαιπωρία; - Ταλαιπωρία είναι κάτι δυσάρεστο, το οποίο πρέπει να γίνει τέλος
πάντων εε..., κάτι δυσάρεστο που δεν µπορείς να αποφύγεις. [...] - Δύο µπορεί και τρία να
είµαστε σε καθηµερινή βάση µε αυτό το και ένιωθα να πνίγοµαι..., ένιωθα καλύτερα να είµαι
στη δουλειά παρά να είµαι µαζί της, στο σπίτι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6,
συνάντηση 6η, 11.12.2014). [...]3.1. - Ωραία. Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τι
σκεφτόσουν όταν χώριζες; - Πνίξιµο, ότι καταπιέζω τον εαυτό µου, ότι µένω σε µια
κατάσταση που µε ταλαιπωρεί, ψυχοφθόρα, που µε χαλάει, δεν νιώθεις ενέργεια, δεν νιώθεις
όλη την ενέργεια, νιώθεις να... εντάξει σαν όταν ζεις µια συµβατική ζωή, όταν δεν κάνεις αυτό
που θες... Πώς να σου πω; Πνίξιµο, ένα ψυχολογικό πνίξιµο, πώς να σου πω... - Θα ήθελες να
µου το περιγράψεις; Τι εννοείς ψυχολογικό πνίξιµο; - Εεε... ότι αναγκάζοµαι να συζώ µε
κάποιον άνθρωπο που, ξέρεις, δεν τον µπορώ άλλο ας πούµε. Δεν το παλεύω δηλαδή, δεν
γίνεται... αυτό. [...] - Όχι επειδή έπρεπε, αλλά ήθελα και για πρακτικούς λόγους και για
συναισθηµατικούς ξέρω ‘γώ..., ακριβώς το ίδιο, γι’ αυτό υπήρχε και αυτή η σύγκρουση, αλλά
εννοείται ότι επικρατούσε το ότι δεν µπορώ να κουµαντάρω άλλο τον εαυτό µου, ας πούµε,
και ότι θα είναι σωτήριο να φύγω..., δηλαδή δεν µπορώ να φανταστώ να µείνω και να
συνεχίσει αυτό το πράγµα... Ήταν δηλαδή, πώς να σου πω, από τα πράγµατα που είναι
αναπόφευκτα, δηλαδή πρέπει να φύγεις εκεί. [...] - Γιατί δεν άντεχες τον εαυτό σου; - Δεν
άντεχα την κατάσταση που βρισκόταν ο εαυτός µου. Βασικά αυτή δεν άντεχα που µε έφερνε
σε αυτή την κατάσταση! Εννοώ δεν άντεχα αυτή την συναισθηµατική κατρακύλα που είχα
πάρει, κατάλαβες; Αυτό. Ότι δεν µε εξέφραζε αυτός ο άνθρωπος, άρα και αυτή η οικογένεια,
έξω από τα παιδιά. Αυτή η συµβίωση. [...] - Δηλαδή για πρώτη φορά είχα καταλάβει ότι εε...
δεν µπορώ να ελέγξω τα πράγµατα..., ότι µερικά πράγµατα γίνονται χωρίς να έχουµε τον
έλεγχο ας πούµε. Και αυτό µε χαλούσε πάρα πολύ! - Ενώ πριν αισθανόσουν ότι έχεις τον
απόλυτο έλεγχο ας πούµε; - Ναι. Ότι µπορούσα να ελέγξω τα πράγµατα, αλλά εκεί έβλεπα
ότι τα πράγµατα ξέφευγαν από το δικό µου τον έλεγχο και αυτό µε χαλούσε πάρα πολύ! Όχι
εγωιστικά, απλά σαν... φιλοσοφία ρε παιδί µου. Είχα σαν φιλοσοφία, ότι κάθε άνθρωπος
κανονίζει αυτός την πορεία του ρε παιδί µου. Ναι, αλλά τυχαίνουν αναποδιές που δεν µπορείς
να κάνεις γι’ αυτό κάτι καµιά φορά. Υπάρχουν πράγµατα που, όσο και να προσπαθείς να τα
αλλάξεις µπορεί να µην είναι στο χέρι σου να το κάνεις. - Και σε ποιανού το χέρι είναι; - Ε; Ποιός καθορίζει; - Είναι µερικά πράγµατα που δεν µπορείς να αποφασίσεις εσύ ξέρω ‘γώ. Και ποιός καθορίζει τελικά την πορεία των πραγµάτων της ζωής; - Κάποιος άλλος. Δηλαδή;- Είτε ένα τυχαίο γεγονός, είτε, αν είναι διαπροσωπικές σχέσεις, ο άλλος.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η, 15.12.2014).
Ι: [...]-Περνούσα καλά, γιατί περνούσαµε καλά. Μετά δεν µπορώ να καταλάβω τι έγινε και το
χάσαµε τελείως. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Μ!
Τι πιστεύετε... για ποιους λόγους δεν σας έκατσε; - Χάθηκε η επικοινωνία. Σταµατήσαµε να
µιλάµε και να επικοινωνούµε. Και όταν κάναµε προσπάθεια να επικοινωνήσουµε λέγαµε άλλα
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αντ’ άλλων. [...] -Μια αυταπάτη υπήρχε συναισθηµατική. [...] -... Έλα ντε... αυτές που έχω
χάσει εγώ..., αυτές που θεωρώ αξίες παραµένουν αξίες, απλά πλέον δεν τις έχω εγώ. Και έχω
φτάσει στο σηµείο να λέω αν υπάρχουν αυτές οι αξίες. - Ποιες αξίες χάσετε;- Όταν ο
άνθρωπος δεν είναι µοναχός του. Έχω φτάσει να πιστεύω, ότι τελικά κάθε άνθρωπος γεννιέται
και φεύγει µοναχός του.(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).
[...] - Έκανα πράγµατα αρκετά βαριά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
24.2.2016). [...] - Ενιωθα ότι, εντάξει θα ελευθερωθώ. [...] - Οπότε για εσάς η αίσθηση της
ελευθερίας, όσο κατά τη διάρκεια του γάµου, όσο και κατά τη διάρκεια του διαζυγίου,
είναι έντονη... -Το αίσθηµα της ελευθερίας ναι είναι! Ναι..., εντάξει..., το αίσθηµα αυτό το
έχεις, όταν, από εκεί που είσαι, δεν περνάς καλά και αναζητάς την ελευθερία σου..., έτσι δεν
είναι; Και µε αυτή που ήµουνα µου έλλειπε η ελευθερία µου, γιατί έβλεπα ότι δεν περνάω
καλά µαζί της. Δεν µε κάλυβε ψυχολογικά, συναισθηµατικά, όλα αυτά... και αλλού, δεν εννοώ
στο κρεβάτι, εννοώ συναισθηµατικά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
2.3.2016).

Επίσης, οι διαζευγµένοι πατέρες έχει βρεθεί να εµπλέκονται σε περισσότερες
παρορµητικές και συµβιβαστικές συµπεριφορές, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, απ' ό,τι οι
πατέρες σε οποιαδήποτε άλλου τύπου οικογένεια (Umberson & Williams, 1993, όπως
αναφέρεται στο Catlett & McKenry, 2004), όπως επιβεβαιώνεται και από τον αφηγηµατικό
λόγο των δύο συµµετεχόντων:
Ε: [...] - Και είσαι και προετοιµασµένος για το οτιδήποτε, για να ακούσεις και να πεις: «οκ
κάνω υποµονή, ας είναι ότι είναι να µου πει, αλλά εγώ θα κάνω το στόχο µου, που είναι να
πάω να δω τα παιδιά». (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 19.11.2014).
[...] - Νοµίζω ναι σε γενικές γραµµές. Αλλά... τότε µε τα παιδιά, που χώρισα, ήταν από τις
φορές, δηλαδή, που πιστεύω ότι δεν συµβαδίζανε. Καθόλου. Δηλαδή ήθελα να δω τα παιδιά,
µου λείπανε πάρα πολύ, αλλά µερικές φορές είχε επικρατήσει το συναίσθηµα και είχα
σηκωθεί και είχα πάει ξέρω ‘γώ για να κάνω φασαρία στο σπίτι µε κόρνες κτλ, θέλω να δω τα
παιδιά µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
Ι:[...] -Αυτό πώς το βιώσατε ότι κάποιοι... -Με νεύρα... µε νεύρα. - Τα εξωτερικεύατε προς
αυτούς; - Ναι. Δυστυχώς ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
24.2.2016).

Μελέτες έχουν αναδείξει, ότι και οι άνδρες βιώνουν αρνητικές συνέπειες µετά από ένα
διαζύγιο (Catlett & McKenry, 1996· Dudley, 1991· Kruk, 1994, όπως αναφέρεται στο
Catlett&McKenry, 2004), εξαιτίας των απωλειών που βιώνουν.Ειδικότερα, οι κύριες
απώλειες των ανδρών, όπως προβάλλεται και µέσα από το λόγο τους, είναι η απώλεια
σηµαντικών πηγών κοινωνικής υποστήριξης και η απώλεια της τακτικής επαφής µε τα παιδιά
τους (Brave, 1998):
Ε:[...]3.3.1. - Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι συναισθηµατικές επιπτώσεις που σου
προκάλεσε το διαζύγιο σου; [...]- Το να είµαι στενοχωρηµένος και να περάσω µια φάση
µελαγχολίας, ξέρω ‘γώ για παράδειγµα, αν µε ρωτάς αυτό, ναι παίζει και αυτό... - Το οποίο
ήταν για πόσο; - (σιωπή)... Δεν ξέρω, ένα µήνα ας πούµε... Ναι... µελαγχολία από την άποψη,
ότι δεν ήθελα να βγω ξέρω ‘γώ..., ένιωθα πολύ άσχηµα. Ένιωθα άσχηµα λόγω της έλλειψης
βασικά των παιδιών. [...] - Φαντάζοµαι ότι δεν θα ήταν υγιές να νιώθω ένα συναίσθηµα..., σου
λέω αυτή η µελαγχολία που ένιωθα για ένα διάστηµα, όταν δεν µπορούσα να επικοινωνήσω
µε τα παιδιά, και τα δικαστήρια, ναι και αυτό το θεωρώ υπερβολικό, αλλά συµβαίνει.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014). [...] - Και επειδή είναι
και του χαρακτήρα µου χαρακτηριστικό, ότι δεν θέλω να επιβαρύνω τους άλλους µε κάποιο
πρόβληµα που έχω, και το κάνω επειδή θεωρώ, ότι εγώ µπορώ να το αντέξω, γιατί µπορεί να
είµαι πιο σκληρός ξέρω ‘γώ συναισθηµατικά, ενώ ο άλλος µπορεί να είναι πιο ευαίσθητος.
Και το πρόβληµα εγώ το δικό µου, αντί να αµβλυνθεί, µοιράζοντας το µαζί µε κάποιον άλλον,
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αν ο άλλος είναι ευαίσθητος και ξέρω ότι θα του προξενήσω πρόβληµα και θα του κάνω τη
ζωή πιο δύσκολη, θα µεγαλώσει, γιατί µέσα στο πρόβληµα που ήδη έχω, θα µπει και το
πρόβληµα ότι έκανα τη ζωή δύσκολη του άλλου, του ευαίσθητου ας πούµε, που µοιράστηκα
το πρόβληµα, που θα µπορούσα να είχα αντιµετωπίσει µόνος µου. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 11, συνάντηση 11η, 16.1.2015).
Ι: [...]-Συνήθως υπάρχει αλληλεγγύη µεταξύ ανδρών. Τώρα πώς µε θάψαν όλοι! - Α! Ήταν
από το δικό σας περιβάλλον; - Ναι! Ναι! [...] - Ναι! Για να φανούν αυτοί οι καλοί και
βρέθηκα εγώ ο χωρισµένος! Σε βοηθάει να δεις ποιοί είναι οι αληθινοί σου φίλοι καταρχήν!
[...] - Δεν είχατε κοινοποιήσει στους γονείς σας τις διαφωνίες... - Ε όχι δεν τα λέγαµε..., δεν
τους τα έλεγα. - Για ποιο λόγο επιλέξατε να µην το πείτε; - Γιατί θεώρησα ότι είναι κοµµάτι
δικό µου... δικό µου..., δηλαδή κοµµάτι εµένα και της γυναίκας µου. Δεν έχει να κάνει µε τους
γονείς µου... τι να µε βοηθήσουν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η,
17.2.2016). [...] -Τη µικρή. Τότε δεν φοβόµουν ότι θα χάσω τη σύντροφό µου. Με το µυαλό
που είχα τότε δεν το σκεφτόµουν αυτό. Δεν έλεγα θα χάσω τη σύντροφο µου. Όχι, δεν το
σκεφτόµουν! Έλεγα θα χάσω τη µικρή. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση
2η, 22.2.2016). [...] - Και µετά αίσθηµα αδικίας.[...] -Μου στέρησε το δικαίωµα που έχει ο
κάθε άνθρωπος, είτε είναι καλός, είτε κακός, από τη στιγµή που είναι καλός πατέρας και
πατέρας, µου στέρησε το δικαίωµα να βλέπω το παιδί µου κάθε µέρα τι κάνει. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

Το διαζύγιο, εποµένως, πλήττοντας τις παραπάνω περιοχές, δηµιούργησε πρόσθετη
απελπισία και απώλεια. Όσο µεγαλύτερη ήταν η έλλειψη των παιδιών, τόσο µεγαλύτερη ήταν
η αίσθηση της απώλειας και µικρότερη η συναισθηµατική ευηµερία και η θετική προσαρµογή
(Arendell, 1995· Fox & Blanton, 1995· Kruk, 1994· Reissman, 1990, όπως αναφέρεται στο
Catlett & McKenry, 2004), όπως φανερώνεται παρακάτω:
Ε: [...]- Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου επανήλθε αυτό; - Στην αρχή, επειδή ήµουνα πολύ
στεναχωρηµένος, πολύ χάλια όσον αφορά τα παιδιά, όχι. Όταν άρχισα να βλέπω τα παιδιά
ήταν όπως το είχα στο µυαλό µου. Δηλαδή οικογένεια µε τα παιδιά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα
να βλέπω τα παιδιά, αναπτερώνει το ηθικό ξέρω ‘γώ. Όταν σου λείπει κάτι και το αποκτάς
παύεις να έχεις και πρόβληµα. [...] -Εσύ κατά τη διάρκεια του διαζυγίου αισθάνθηκες
συναισθηµατικά πιο ανεξάρτητος; - Όχι! Όχι! Ειδικά στην αρχή για αρκετούς µήνες ήµουνα
πάρα πολύ χάλια. Στενοχωρηµένος δηλαδή, ξέρεις στον κόσµο µου, µε σκέψεις... δεν
µπορούσα να κοιµηθώ το βράδυ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η,
15.12.2014).[...] - Το µόνο που µε ενοχλούσε µετά το διαζύγιο, το µόνο... την έλλειψη, που
µου έλλειπε η καθηµερινή επαφή µε τα παιδιά... Το µόνο για τα παιδιά..., επειδή δεν ένιωθα
τίποτα για τον άνθρωπο που ήµασταν µαζί..., δεν είχα κανένα συναισθηµατικό, ξέρεις,
πρόβληµα... Το µόνο πρόβληµα ήταν αυτό µε τα παιδιά... Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι:[...] - Θα ήταν ξεχωριστό. - Ναι. Ένα διάστηµα θα έβαζα και το καρντού. - Τι είναι το
καρντού; -Ένα µπουκάλι ουίσκι. -Α είσαστε... - Ένα θεµατάκι... - Και διήρκησε για πόσο
καιρό; - Ένα δυο χρόνια... Το είχα διαχωρίσει όµως. Όταν είχα τη µικρή στάλα, ούτε γουλιά.
Όταν δεν είχα την µικρή και ήµουν µοναχός µου... [...] - Όταν γύρισε αλλιώς... και µετά βγήκε
η απόφαση του δικαστηρίου να την έχω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1,
συνάντηση 1η, 17.2.2016).

Από τα παραπάνω, εποµένως, αναδεικνύεται η συµβολή του διαζυγίου στη δηµιουργία
µίας σηµαντικής έντασης ότι το διαζύγιο δηµιούργησε µια σηµαντική ένταση µεταξύ του
ρόλου που είχαν προ και µετά διαζυγίου, η οποία, µε τη σειρά της, δηµιούργησε έντονες
απογοητεύσεις, οι οποίες συνετέλεσαν στο να αναπτυχθεί ένα αίσθηµα απελπισίας και
αδυναµίας.
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3. Αίσθηµα αδυναµίας
Οι δύο άνδρες, όπως αναδεικνύεται, προέβαλαν ένα αίσθηση αδυναµίας, τόσο στο
πλαίσιο του γάµου, όσο και στο πλαίσιο του διαζυγίου, σε ότι αφορά τον πατρικό τους ρόλο,
καθώς αντιλαµβάνονταν ότι έχαναν, στη µια περίπτωση ολοκληρωτικά, ενώ στην άλλη
παροδικά, τον έλεγχο της ανατροφής και της επικοινωνίας µε τα παιδιά τους. Παράλληλα, οι
άνδρες φαίνεται να αντιµετώπιζαν την απώλεια του ρόλου του «επικεφαλή» του νοικοκυριού
και µοιράζονταν την αντίληψη, ότι οι γυναίκες λάµβαναν περισσότερη κοινωνική και νοµική
υποστήριξη(Braver, 1998) όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν:
Ε: [...] - Το κάστρο αυτό που πάταγε; - Στην άµµο..., βούλιαζε... [...] -Αυτό το έµαθαν αφού
αρχίζει και βουλιάζει. Αλλά δεν φτάσαµε εκεί, άνοιξε η πόρτα πριν βουλιάξει. - Και πώς
άνοιξε αυτή η πόρτα; - Ήταν πολύ δύσκολο να ανοίξει. Χα! Αλλά αν είναι οι συνθήκες θα
ανοίξει κάποια στιγµή. - Και γιατί ήταν δύσκολο; Τι το...; - Να ανοίξει η πόρτα; Γιατί ήταν
πολύ βαριά. Κοίτα πόσο τεράστια είναι αυτή η πόρτα. Τα σίδερα αυτά που βλέπεις είναι
ατσάλινα και πολύ βαριά. Πολύ βαριά. (ιχνογραφικό έργο 2. «πώς βιώνω τον γάµο µου»,
συνάντηση 11η, 16.1.2015). [...] - Πιστεύεις ότι, σαν κατάσταση που επικρατεί, ο πατέρας
πιστεύεις δεν είναι ισότιµος; - Ισότιµος; Όχι βέβαια, από τη στιγµή που δεν έχει καµία
ελπίδα να διεκδικήσει τα παιδιά στο δικαστήριο. Είναι υποχρεωµένα τα παιδιά να είναι µε τη
µάνα τους, όχι δεν είναι ισότιµος. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η,
14.2.2015).

Ιχνογραφικό έργο 2. «Πώς βιώνω τον γάµο µου», συνάντηση 11η, 16.1.2015.
Ι:[...] - Δεν το διαχειρίζοµαι... µε βλέπεις να είµαι σοϊκός; Υπάρχει µια ανισορροπία τεράστια!
[...] -Όχι, όταν εξελισσόταν το θέµα... - Δεν µπορώ να πω ότι το διαχειριζόµουν και νοµίζω
ότι αποδείχθηκε ότι δεν το διαχειριζόµουνα. [...] -Ο νόµος που δίνει στις µητέρες, εκτός αν
υπάρχουν σοβαρά αδικήµατα, την επιµέλεια στις µητέρες... - Ναι, αυτό δεν µπορώ να το
καταλάβω! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016). [...] Καταρχήν έχασε το καθηµερινό πατρικό στο σπίτι. Το καθηµερινό. Αυτή την
καθηµερινότητα, δηλαδή, στο πατρικό της σπίτι. Πήγε ξαφνικά σε ένα άλλο περιβάλλον. Και
ερχόταν στο πατρικό λίγες ώρες. [...] - Το έβλεπα και σφιγγόµουνα να πω κάποια πράγµατα
που θα βοηθούσε να εξελιχθούµε, αλλά δεν υπήρχε εξέλιξη.(βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η κεντρικότητα του γάµου σε ότι αφορά την αίσθηση
της αρρενωπότητας και της πατρότητας. Ειδικότερα, οι συµµετέχοντας προβάλλεται να
βίωσαν µια αίσθηση αδυναµίας µετά το διαζύγιο, καθώς τους αφαιρέθηκε ή περιορίστηκε η
συνευθύνη της καθηµερινής φροντίδας των παιδιών και η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης
σε αυτά. Όπως υποστήριξε και ο Nock (1998, όπως αναφέρεται στο Catlett & McKenry,
2004), ο γάµος αποτελεί µια από τις πιο βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις για την
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αίσθηση της ενήλικης αρρενωπότητας. Ο γάµος θέτει τα θεµέλια για την τριάδα των
κοινωνικών ρόλων που καθορίζουν τον ανδρισµό. Συγκεκριµένα η αίσθηση ανδρισµού
διατηρείται όταν οι άνδρες είναι πατέρες στα παιδιά των συζύγων τους, όταν είναι πάροχοι
για τις οικογένειές τους και όταν ενεργούν ως προστάτες των συζύγων και των παιδιών τους.
Παράλληλα στην έρευνά του ο Townsend (2002, όπως αναφέρεται στο Catlett & McKenry,
2004), που ερεύνησε θέµατα σχετικά µε το ρόλο του γάµου σε ότι αφορά την πατρότητα,
καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι οι άνδρες τείνουν να ορίζουν την πατρότητα, σε µεγάλο
βαθµό, από την άποψη του γάµου και του µοιράσµατος του σπιτιού µε τα παιδιά τους και τη
µητέρα των παιδιών τους, όπως επιβεβαιώνεται και από τους δύο συµµετέχοντες:
Ε: [...] - Ωραία..., ο τρόπος που βιώνεις την οικογένεια σου πώς είναι; - Ο τρόπος που
βιώνω την οικογένεια µου... -Μµµ... - Περίεργος... - Δηλαδή; - Χα, χα... Δεν ξέρω, όπως
βιώνει ο καθένας την οικογένεια του... - Πώς τη βιώνει ο καθένας την οικογένεια του; Αγάπη, ξέρω ‘γώ..., νιώθει ασφάλεια τέλος πάντων..., νιώθει εεε... οικειότητα... - Μµµ... Ευθύνη..., χαλάρωση ξέρω ‘γώ... - Εσύ µιλάς για την πατρική σου οικογένεια ή για... - Για
την πατρική µιλάω. Αν λες για την άλλη..., µιλάς... τα παιδιά µου..., εντάξει, γιατί την πρώην
γυναίκα µου τη βλέπω σαν... δεν την βλέπω σαν οικογένεια. [...] - Τα παιδιά που τα
εντάσσεις... τι είναι για σένα; - Που νοιάζοµαι ξέρω ‘γώ... αυτά... - Τα στοιχεία που µου
είπες πριν οικειότητα, χαλάρωση, αγάπη... εεε..., ας πούµε τα... ε... περικλείονται όλα
αυτά στη σχέση σου µε τα παιδιά σου; - Όχι όλα! Αγάπη σίγουρα και πολλά περισσότερα,
αλλά χαλάρωση όχι σίγουρα... [...]- Τι αισθάνεσαι; Τι πιστεύεις εσύ; - Εεε... για αυτά; Τι
νιώθουν για εµένα; - Ναι αυτά τι νιώθουν... - Εεε... πιστεύω, επειδή δεν ζουν µαζί µου, δεν
έχουν την οικειότητα που θα είχανε αν ήµασταν οικογένεια και αν ζούσαµε µαζί. - Μµµ...
δηλαδή πιστεύεις ότι είσαστε σαν ξένοι; - Μµ! Σίγουρα όχι! Σίγουρα µε νιώθουν κοντά τους
και σίγουρα µε αγαπάνε, απλά εεε... απλά όταν προσπαθεί ο ένας σε µια σχέση τέλος πάντων
να καταλάβει τον άλλον... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
26.11.2014). [...] - Γιατί πιστεύεις ότι στα καινούργια θα ήσουν; - Δεν ξέρω. Γιατί θα ήταν,
σου λέω, καταρχήν µε έναν άνθρωπο που θα αγαπούσα. -Μµµ... - Έτσι; Μετά θα ήταν µωρά
ξέρω ‘γώ, θα είχανε περισσότερο ξέρω ‘γώ την ανάγκη µου ας πούµε, γιατί ας πούµε αυτά που
έχω έχουν µεγαλώσει, έτσι; -Μµµ... - Εεε θα ήµουν κάθε µέρα µαζί... ξέρω ‘γώ..., θα ήταν
διαφορετικό. - Θα είχες περισσότερη οικειότητα, έτσι όπως έλεγες την προηγούµενη
φορά, ας πούµε; Θα ήσουν πιο αυθόρµητος; - Θα ήµουν πιο αυθόρµητος... θα..., εντάξει
καλώς ή κακώς τα παιδιά τα συνδυάζεις µε την οικογένεια σου ξέρω ‘γώ, έτσι... λες αυτή είναι
η οικογένεια µου τώρα... Το παρελθόν, όσο σκληρό και αν είναι, όσο σκληρό και αν
ακούγεται ας πούµε, το παρελθόν είναι αυτό. - Μµµ... - Αυτό που σου λέω τώρα για να µην
µε παρεξηγήσεις έτσι; [...] - Λες ότι θα ήταν µε µια γυναίκα που θα την ήθελες τώρα που
θα είχατε κάνει παιδί... συνδέεις, δηλαδή, το αίσθηµα της πατρότητας µε τη συζυγική
αγάπη; -Ναι... το συνδέω..., είναι..., όλο αυτό µαζί είναι οικογένεια ξέρω ‘γώ... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014).[...] - Τι κυριαρχούσε µέσα σου; Απογοήτευση ότι ο γάµος δεν ήταν έτσι όπως το περίµενα, ότι από τη µια ένιωθα ευθύνη για
τα παιδιά, αλλά από την άλλη δεν είχα δυνατότητα να συνεχίσω να το κάνω..., ήµουν
ψυχολογικά άδειος..., ψυχικά µάλλον άδειος..., πώς να σου πω... δεν είχα ενέργεια επειδή δεν
µου άρεσε αυτό που ζούσα..., ένιωθα κενό τέλος πάντων... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 11.12.2014).[...] - Αυτά το συναισθηµατικό πνίξιµο, το... Κατά τη διάρκεια του γάµου εννοείς...; - Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. - Κοίτα το
συναισθηµατικό πνίξιµο ήταν την ώρα εκεί, πριν φύγω. [...] - Ναι, µου έλλειπε η ευθύνη που
θα ήθελα να έχω για την οικογένεια µου. - Και πώς την αντιµετώπισες αυτή την έλλειψη; Με στεναχωρούσε πολύ και δεν µπορούσα να το αντιµετωπίσω. Δεν έχεις τρόπο να το
αντιµετωπίσεις αυτό. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η, 15.12.2014).
Ι: [...] - Για µένα είναι η κόρη µου. Για µένα η κόρη µου είναι οικογένεια µου. Εγώ θεωρώ
οικογένεια µου. Επίσης, οι γονείς µου και τα αδέρφια µου είναι άλλη οικογένεια. Δηλαδή
καταλαβαίνεις πώς το εννοώ; [...] - Για εσάς ποιός θα ήταν ο ορισµός της ιδανικής
οικογένειας; - Της ιδανικής; [...] - γυρνάει µε άλλες... χα χα..., υπάρχει επικοινωνία µεταξύ
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τους, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει το γεγονός ότι από µικροί είναι µαζί, δηλαδή από µικροί είναι
µαζί. Παντρευτήκαν, αρραβωνιαστήκαν, παντρευτήκαν κάναν παιδιά, δηλαδή ξέρει ο ένας τι
θα πει ο άλλος. Ακόµα και στους καβγάδες τους, ο καβγάς αυτός δεν θα κρατήσει θα τα
βρούνε. [...] - Απλά χρειάζεται δουλειά και από τους δύο γονείς και όχι µόνον από τον έναν
γονέα ή από τον άλλο γονέα. Όταν, όµως, οι δύο γονείς ασχολούνται χωριστά πλέον, αφού δεν
είναι µαζί, τα αποτελέσµατα φαίνονται (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση
2η, 22.2.2016). [...] - Εντάξει να µου πεις αυτό είναι αποτυχία; Είναι αποτυχία, γιατί αλλιώς το
ξεκινήσανε όταν γνωριστήκανε οι δυο τους, όταν αποφάσισαν να παντρευτούνε από κοινού.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016).

Ο Townsend (2002) υποστηρίζει, ότι αυτή είναι µια ισχυρή πολιτισµική κατασκευή,
που είναι ωφέλιµη για να ερµηνευτεί το γιατί µερικοί διαζευγµένοι πατέρες δε συµµετέχουν
στην ανατροφή των παιδιών µετά το διαζύγιο, γεγονός ότι οποίο θέτει σε αµφισβήτηση την
ταυτότητά τους, καθώς βιώνουν µια αίσθηση αδυναµίας, λόγω της έλλειψης επιρροής στην
πορεία ζωής των παιδιών τους.
4. Αίσθηµα µοναξιάς
O Human (2006) βρήκε, ότι η µοναξιά είναι η πιο διαδεδοµένη και προβληµατική
περιοχή για τους άνδρες που είναι χωρισµένοι. Η µοναξιά, ωστόσο, δεν είναι µόνο ένα
πρόβληµα που επηρεάζει το άτοµο, αλλά την πραγµατικότητα είναι πιο διαδεδοµένη στη
σύγχρονη, αστική κοινωνία µας γενικότερα. Αν και υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα
µοναξιάς, εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ανθρώπινης εµπειρίας. Η έρευνα ανέδειξε, ότι
παρά το αίσθηµα ανακούφισης από τη λύση του γάµου, ήταν κυρίαρχο το αίσθηµα της
µοναξιάς. Στην παρούσα µελέτη το αίσθηµα µοναξιάς δεν εµφανίζεται µε τη µορφή πλήξης,
αλλά µε τη συνειδητοποίηση της µοναχικής ύπαρξης, περιγράφεται από τους δύο πατέρες:
Ε: [...] - Σου λέω και εγώ ένιωθα πολύ άσχηµα, χάλια, γιατί µου λείπαν. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Ίσως είναι ο δρόµος που
ακολούθησα από το συζυγικό σπίτι προς την θάλασσα, που ακολούθησα ξέρω ‘γώ και στο
καράβι που έφυγα ξέρω ‘γώ, ναι... - Υπάρχει τώρα στο παρόν... σαν να λέµε ήταν ο δρόµος
της φυγής...-Ναι της φυγής... [...] - Ξέρω ‘γώ, ότι αποµακρύνεσαι από την ασφάλεια του
σπιτιού που είχες..., όχι ασφάλειας... αυτό το κοµµάτι της ζωής σου που είχες πριν. - Εκεί ο
δρόµος που οδηγεί στη θάλασσα δεν έχει εµπόδια...., γρασίδι...-Ίσως, γιατί αυτός είναι
µοναχικός δρόµος. Δηλαδή τον επιλέγει κάποιος σαν µονάδα. (ιχνογραφικό έργο 1 «πώς
βιώνω το διαζύγιο», συνάντηση 7η, 9.12.2014).[...]-Δηλαδή ήταν πολύ άσχηµη η ζωή µου,
δηλαδή µετά τη δουλειά ήµουν κοµµάτια..., δηλαδή ψυχολογικά ράκος, επειδή µου ‘λείπαν τα
παιδιά και όλα αυτά και... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
19.11.2014).
Ι: [...] - Τελικά άµα το σκεφτείς ο άνθρωπος είναι µόνος του. Γεννιέται µόνος του και πεθαίνει
µόνος του. Όλα τα άλλα είναι µετά παπαρούνες. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1,
συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] -Άλλο θέµα που δεν κάνετε, ενώ θα θέλατε να κάνατε; Έναν άνθρωπο να ξαπλώνω µαζί του... και µην το παίρνεις πονηρά. Έναν άνθρωπο να
ξαπλώνω µαζί του. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).[...] –
Ναι, θα έλεγα θα έχω την κόρη µου και το παιδάκι αυτό. [...] - Καλύπτει ή τουλάχιστον έτσι
το βλέπω εγώ, κάποια κενά µοναξιάς... Δεν το κάνει, απλά ζω µε την ψευδαίσθηση ότι κάνεις
κάτι. [...] - Η σχέση σας µε τη µοναξιά ποιά είναι; - Κοίταξε... ε... ένα κοµµάτι το οποίο δεν
σου αφήνει περιθώρια να αφιερωθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου...(βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...]- Ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που
δυστυχώς ή ευτυχώς, ο καθένας όπως το πάρει, είναι καταδικασµένοι να παραµείνουν µοναχοί
τους! Που τελικά όλοι είναι µοναχοί τους. Ο άνθρωπος είναι µοναχός του. Όλα τα άλλα είναι
φούµαρα και κορδέλες, αλλά όντως κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί για να είναι και
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πρακτικά µόνοι! - Εσείς πιστεύετε ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία;- Ναι το πιστεύω!
Το πιστεύω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Χαρακτηριστικό είναι, ότι µετά το διαζύγιο ο Ευκλείδης άρχισε την ενασχόληση του
µε τα τυχερά παιχνίδια και ο Ίωνας τη κατανάλωση αλκοόλ, τα οποία µοιάζει να αποτέλεσαν
προσπάθεια να καλύψουν το αίσθηµα κενού και να αποφύγουν την οδύνη και τη µοναξιά από
την απώλεια των παιδιών και του συντροφικού «ονείρου». Εποµένως παρατηρείται ότι οι υπό
µελέτη άνδρες δεν είχαν αναπτυγµένες σχεσιακές δεξιότητες σε ότι αφορά την αντιµετώπιση
των δυσάρεστων συναισθηµάτων τους.
5. Απουσία συγχώρεσης
Προβάλλεται, οι διαζευγµένοι πατέρες να βίωναν δυσάρεστα συναισθήµατα, όπως
θυµό, απελπισία και άλλα επώδυνα συναισθήµατα προς την πρώην σύζυγό τους, για πολύ
καιρό ακόµα και µετά το διαζύγιο. Με άλλα λόγια, µοιάζει να απουσίαζε η συγχώρεση, µε
την έννοια της αναθεώρησης, της αµφισβήτησης ενός τραυµατικού γεγονότος (Reed, Burkett
& Garzon, 2001: 4) ή ακόµα µε την έννοια της απελευθέρωσης από τα συναισθήµατα θυµού
και δυσαρέσκειας. Με τον όρο «συγχώρεση» δύναται να εννοηθεί, ότι κάποιος θα µπορούσε
να αποφύγει µια σκέψη ή µια συζήτηση για µια οδυνηρή εµπειρία. Ωστόσο, αυτό δε θα
µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι συγχώρεση – κατανόηση – συνειδητοποίηση, αλλά ως ένας
µηχανισµός για να αποφευχθεί ο πόνος από τη σκέψη του τραυµατικού γεγονότος. Μια τέτοια
διάσταση παρουσιάζεται στις αφηγήσεις των δύο συµµετεχόντων:
Ε: [...] -Επειδή πάντα είναι σε σύγκρουση και ξέρεις οι άνθρωποι προσπαθούµε να
αποφύγουµε αυτό που µας στεναχωρεί, που µας δηµιουργεί άσχηµα συναισθήµατα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Εσύ πιστεύεις ότι
έχεις µερίδιο ευθύνη απέναντι σε αυτή τη συναισθηµατική της κατάσταση; - Δεν µπαίνω
στη διαδικασία να το σκεφτώ αυτό και αυτό που µε κάνει να µην µπαίνω σε αυτήν τη
διαδικασία... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
Ι:[...]-Πώς αλληλεπιδρούσατε στο πλαίσιο του γάµου ο ένας µε τον άλλον; -Το πιστεύεις
ότι δεν µπορώ να απαντήσω. Δεν µπορώ να απαντήσω. -Έχετε ένα κενό; - Ναι. [...]- Επειδή
ήταν µικρό το χρονικό διάστηµα δεν το θυµάστε; - Όχι, λόγω του ότι έχω επιλέξει να µην
το θυµάµαι, να το σκέφτοµαι. -Γιατί έχετε επιλέξει να µην το σκέφτεστε; - Δεν έχει νόηµα
να το σκέφτοµαι. Με παραδειγµάτισε, µου έµαθε κάποια πράγµατα, αλλά ως εκεί... µετά πιο
πολύ κακό µου κάνει..., α που κάναµε αυτό..., δεν έχει νόηµα! Σε εµποδίζει να προχωρήσεις.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Δε θέλω να
θυµάµαι και πολλά πολλά. - Για εκείνη την περίοδο;- Ναι, δεν θέλω να θυµάµαι και πολλά,
πολλά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016).

Στην ανθρώπινη ύπαρξη, η ιστορία του κάθε ανθρώπου και του παρελθόντος του
αποτυπώνεται και αποθηκεύεται, και µέσω αυτής οργανώνονται οι συµπεριφορικές και οι
συναισθηµατικές αντιδράσεις του. Συνεπώς αναδεικνύεται γιατί είναι δύσκολη η συγχώρεση
του πρώην συντρόφου µετά από ένα διαζύγιο, αλλά συχνά και του ίδιου του εαυτού, όπως
διαφαίνεται στο λόγο των συµµετεχόντων:
Ε: [...] - Αλλά µε τη συγκεκριµένη, τη δική µου, τη βλέπω ούτε σαν φίλη ούτε σαν ξένη... Σαν τι τη βλέπεις δηλαδή; - Σαν τι τη βλέπω; - Ναι... - Σαν..., όχι σαν εχθρό ακριβώς..., σαν
κάτι το... που απεχθάνοµαι..., δεν θέλω να έχω καµία σχέση... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).
Ι: [...] - Δεν παύει να αδικήθηκα και εγώ και να είχα µια αντιµετώπιση που δεν µου άξιζε σε
καµία περίπτωση. Και αυτό σου γεννά ένα αίσθηµα αδικίας ας πούµε. Αλλά αυτό δεν το λες ή
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το σκέφτεσαι µόνος σου ή το λες σε ανθρώπους σαν και εσένα..., εννοώ ανθρώπους... και χε,
φυσικά δεν περίµενα να τα λέω και να καταγράφονται εδώ πέρα. [...] - Ότι στο πλαίσιο του
γάµου νιώσατε ότι αδικηθήκατε... -Βεβαίως! -Μετά το γάµο στο διαζύγιο νιώσατε το
αίσθηµα της αδικίας; - Εννοείς ότι µετά, όταν είχα χωρίσει; -Ναι. -Ναι, βέβαια το είχα! - Σε
ποιους τοµείς νοµίζετε ότι το είχατε; - Και στη συµπεριφορά... στη συµπεριφορά και το τι
µου βγάλανε, εννοώ ότι δεν µε είχαν γνωρίσει χθες, µε ξέραν..., αρχικά αδιαφορία, µετά θυµός
και µετά αίσθηµα αδικίας. [...] - Πιστεύετε ότι ο ρόλος του πατέρα επηρεάζεται από το πώς
νιώθει µε τη σύζυγο του ή µε την πρώην σύζυγο του; -Ναι. Ναι. Επηρεάζει. - Με ποιον
τρόπο επηρεάζει; - Εγώ είχα πιάσει τον εαυτό µου µια δυο φορές να µαλώνω Άριελ χωρίς να
φταίει η Άριελ. Και µετά βέβαια όχι απλά το µετάνιωσα και µετά είδα και πώς ήταν η Άριελ
και είπα καλά το παιδί µου φταίει; Είναι δυνατόν; Να µαλώνεις το παιδί επειδή έχεις θέµατα
µε την πρώην σου; [...] - Νοµίζω ότι και οι δύο είχαµε τον ίδιο ρόλο και θύτες και θύµατα και
οι δύο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

6. Αίσθηµα ενοχής
Από τον αφηγηµατικό λόγο των δύο συµµετεχόντων παρατηρείται, ότι κυριαρχούσε
το αίσθηµα ενοχής, το οποίο πήγαζε από τις δυσάρεστες συνέπειες του διαζυγίου στα παιδιά
τους, όπως τις βίωναν και τις αξιολογούσαν οι ίδιοι:
Ε: [...] -Πριν χωρίσω σκεφτόµουν και τον εαυτό µου, αλλά από τότε που χώρισα και µετά
σκεφτόµουν µόνο τα παιδιά... σαν βάση. - Μµµ... - Έτσι... δηλαδή, ότι έκανα σκεφτόµουν...
προσπαθούσα να το κάνω για τα παιδιά..., ίσως επειδή ένιωθα τύψεις που χώρισα, παρόλο που
ήµουν αναγκασµένος να το κάνω, αλλά δεν ξέρω..., ίσως αυτό να το λέω στον εαυτό µου για
τις τύψεις, επειδή σηκώθηκα και τα άφησα τα παιδιά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
3, συνάντηση 3η, 19.11.2014). [...] - Αλλά ένιωθα κατά περιόδους τύψεις..., ότι ξέρω ‘γώ η
γυναίκα µου ας πούµε, η πρώην, µεγαλώνει τα παιδιά και εγώ δεν έχω καµία ευθύνη πάνω σε
αυτό ας πούµε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...] - Οι
ενοχές πώς πιστεύεις ότι δηµιουργήθηκαν, αφού πιστεύεις ότι εσύ δεν είχες κάποια
ευθύνη για το διαζύγιο; - Ε τι σηµαίνει αυτό... ίσως να έχει επηρεάσει τα παιδιά..., τύψεις...,
απλά ένιωθα µία ευθύνη ξέρω ‘γώ, ότι µπορεί να δηµιουργώ κάτι κακό στην όλη ιστορία...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι:[...] - Μετά το βιώσατε ενοχικά ή όχι; - Εντελώς! Καταδικαστικά, όχι ενοχικά απλά. Μετά τη λήξη της παράλληλης σχέσης ή και κατά τη διάρκεια; -Μετά. Μετά, όταν
αποκαλύφθηκε που ήµουν εγώ παντρεµένος εννοείται... καβγάδες µε την πρώην µου..., το
έβλεπα µαλακία έκανα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).
[...] - Γιατί πιστεύετε ότι σε αυτή την ηλικία είναι τραυµατικό; - Γιατί δεν µπορεί να
αναπτύξει καθόλου τη δική του κρίση και άποψη, δεν έχει πάρει τα εφόδια που πρέπει να
πάρει και δεν έχει δηµιουργήσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά της. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Οι κύριες πηγές που οι δύο διαζευγµένοι πατέρες αισθάνονταν ενοχές ήταν:
• η επιλογή συντρόφου, η µη έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση του προβλήµατος
- της απουσίας συντροφικής συµπληρωµατικότητας. Ο Bowen (1978) ισχυρίζεται,
ότι οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν παρόµοιους συντρόφους, δηλαδή ο αυταρχικός
τείνει να επιλέξει µια αυταρχική σύντροφο, µε παρόµοιο επίπεδο συναισθηµατικής
διαφοροποίησης, παρότι εκ των υστέρων το αξιολογούν ως «λάθος», όπως
δηλώνεται και από τους δύο συµµετέχοντες:
Ε: [...] -Ναι παθητικότητα σε πράγµατα που µε ενοχλούσανε πολύ! Το κακό βέβαια ήταν ότι,
αυτό ήταν πολύ κακό αυτό, γιατί πρώτον µε την παθητικότητα και την ανεκτικότητα ο άλλος
δεν καταλαβαίνει τα λάθη του, δεν καταλαβαίνει, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθούν
ποτέ ένα! [...] - Ναι αλλά αυτή η µη ικανοποίηση ήταν και πριν τα παιδιά και πάλι
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παρέµεινες..., δηλαδή πάντα υπήρχε κάποιος λόγος... - Πότε παρέµεινα;- Πριν κάνετε
παιδιά... πάλι έβλεπες κάποια πράγµατα τα οποία σε ενοχλούσαν... - Όχι..., προς το τέλος
τα είδα αυτά... δύο βδοµάδες πριν µάθω ότι είναι έγκυος... Δεν µπορούσα να έχω πλήρη
εικόνα σου λέω, γιατί δεν είχαµε µείνει µαζί. Έβλεπα τα θετικά και είχα κολλήσει σε αυτά,
δεν... να αναρωτηθώ γιατί δεν είχε φίλους ξέρω ‘γώ... ή να αναρωτιέµαι δηλαδή..., τέλος
πάντων ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014).
Ι: [...] - Μια αυταπάτη υπήρχε συναισθηµατική. [...] - Κάναµε τα στραβά τα µάτια. -Τότε δεν
το βλέπατε... - Τότε νοµίζαµε ότι θα φτιάξουν τα πράγµατα. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

•

η απουσία του απαραίτητου / επιθυµητού χρόνου µε τα παιδιά τους:

Ε: [...] - Αλλά βασικά ήταν αυτό συναισθηµατική ανάγκη, αλλά ίσως και να ένιωθα τύψεις,
παρόλο που σε καµία περίπτωση δεν έριχνα την ευθύνη στον εαυτό µου τέλος πάντων, αλλά
σίγουρα ένιωθα άσχηµα ότι χωρίς να φταίνε πληρώνουν τέλος πάντων την όλη ένταση που
είχαν περάσει και την απουσία. Τα παιδιά µπορεί να µε ήθελαν πιο συχνά κοντά τους και όχι
να µε βλέπουν µία φορά την εβδοµάδα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση
10η, 23.12.2014).
Ι:[...] - Ναι. - Το ξεκίνησα όταν ήταν πολύ µικρή και την έβλεπα λίγες ώρες την εβδοµάδα και
αυτές τις λίγες ώρες δεν αξίζει να βάλω στο παιδί κανόνες, ούτε να το στεναχωρώ, όταν είναι
µαζί µου να της φαίνονται όλα καλά. Και έτσι ξεκίνησα και έτσι παραµένει. -Επειδή την
έβλεπες λίγο; -Ναι ήθελα αυτές τις λίγες ώρες να..., νόµιζα ότι θα αναπληρώσω κάποια κενά.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

•
οι δυσλειτουργικές συµπεριφορές στο πλαίσιο του γάµου και του διαζυγίου, οι
οποίες επηρέασαν ή θα επηρεάσουν τα παιδιά τους µε αρνητικό τρόπο. Στην
περίπτωση του Ευκλείδη η διαδικασία του χωρισµού έφερε σοβαρές συναισθηµατικές
επιπτώσεις στα παιδιά και τα οδήγησε στο σύνδροµο της «πατρικής αποξένωσης», στο
πλαίσιο του οποίου ο ένας γονέας - η µητέρα - προβάλλεται ως καλός γονέας και ο
άλλος - ο πατέρας - ως κακός (Williams & Sawyer, 2006: 498) και συχνά τα
επακόλουθα συναισθήµατα κατάθλιψης εκφράζονται από τα παιδιά, όπως στην υπό
µελέτη περίπτωση, µε εκδηλώσεις θυµού και πικρίας εναντίων του πατέρα. Τα
παραπάνω δεδοµένα είναι, σύµφωνα µε τη θεωρία ή την παρατήρηση του Williams σε
ότι αφορά τα παιδιά, τα οποία τείνουν να ευθυγραµµίζονται µε έναν από τους δύο
γονείς - συνήθως µε αυτόν που βιώνουν όλα σχεδόν τα στάδια της ταλαιπωρίας του.
Παράλληλα, η ενοχή των δύο διαζευγµένων πατέρων µοιάζει να σχετίζεται µε το φόβο
της απώλειας της αγάπης των παιδιών τους, το οποίο προκάλεσε τις υπερβολικές ή/και
δυσλειτουργικές ενέργειες, προκειµένου να δείξουν, να αποκαταστήσουν ή και να
διατηρήσουν την αγάπη των παιδιών τους:
Ε: [...] - Άρχιζε και µου έλεγε κάτι ειρωνικά, ξέρεις µε χαµογελάκι, το ένα το άλλο και όλα
αυτά..., οπότε αρχίζω και τρελαίνοµαι... χα... άναψαν όλα τα λαµπάκια! Και την αρχίζω ένα
βρίσιµο, που δεν έχω ξαναρχίσει τέτοιο βρίσιµο στη ζωή µου. Και να την ακούω να γελάει και
να λέει: «πες και άλλα έχω ανοιχτή ακρόαση και σε ακούνε τα παιδιά»... Μιλάµε...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).
Ι: [...] - Το πιστεύω ειλικρινά, δεν το προσπαθήσαµε να δούµε αν µπορεί να σωθεί ή όχι και
τελικά µου φάνηκε ότι δεν υπήρχε και τελικά και θέληση.- Και από τους δύο σας; - Και από
τους δύο µας, ναι. Αµέσως το παρατήσαµε. -Γιατί πιστεύετε ότι το παρατήσατε; - Ο
καθένας για άλλο λόγο. Εγώ..., για τον καθένα για άλλο λόγο. - Από τη δική σας πλευρά για
ποιό λόγο; -(Σιωπή)... Χα χα... νοµίζω ότι σου είχα πει την άλλη φορά και δεν κοίταξα να
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σώσω το σπίτι µου. [...] - Ότι αδικήσαµε, αδικήσαµε, και τη µικρή αδικήσαµε. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Που έχω κάνει πράγµατα που
ίσως τα πούνε κάποτε, αλλά δεν χρειάζεται να συνεχίσει έτσι. -Αυτά τα θέµατα τα φέρετε
βαρέως; -Ναι. Ναι. Έκανα πράγµατα αρκετά βαριά. -Τι δηλαδή; -Ήταν η εποχή µε το
καρντού που σου έλεγα και έβγαινα, αλκοοτεστ, ιστορίες, συλλήψεις... δεν είναι ωραίο ένα
παιδί να µαθαίνει τέτοια πράγµατα για τον πατέρα του. Ήταν η περίοδος που είχα χωρίσει...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016). [...] - Και µετά µου
πέταξε το γεγονός, µα εγώ µου λέει µπαµπά θέλω να είσαι µε µια κοπέλα, να περνάτε καλά
και ναι..., δηλαδή µου έδειξε ότι θα το πάρει καλά. Αυτό ήταν προ καιρού, όχι πώς έχει
αλλάξει κάτι µε το παιδί, αλλά θέλω να σου πω... - Αυτή φράση του παιδιού σας
απενοχοποίησε λίγο; - Με ελάφρυνε πάρα πολύ! [...] - Και τότε, δυστυχώς τότε, δεν µέτρησα
τον παράγοντα παιδιού. Το µέτρησα µετά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 2.3.2016). [...] -Τι φοβόσασταν ότι θα χάσετε; - Τη µικρή. [...] -Η τόση
δοτικότητα σε επίπεδο συναισθηµάτων και σε υλικά αγαθά πιστεύετε ότι µπορεί να
υποκινείται και από ένα αίσθηµα ενοχής; -Ναι το είχα σκεφτεί και αυτό. Το έχω σκεφτεί.
[...]- νόµιζα ότι θα αναπληρώσω κάποια κενά. Με υλικά αγαθά και κάποιες υπηρεσίες...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

Το αίσθηµα ενοχής των δύο ανδρών, άλλοτε φαίνεται να ήταν ισορροπηµένο, δηλαδή
τους επέτρεπε να διακρίνουν το δίκαιο από το άδικο, στοιχείο το οποίο διευκόλυνε την
κοινωνική τους προσαρµογή µέσω της αναγνώρισης των σφαλµάτων τους και την
επανόρθωση των τυχών ζηµιών και άλλοτε µοιάζει να µετατρεπόταν σε ψυχική οδύνη, στο
πλαίσιο της οποίας έχαναν την κριτική τους ικανότητα, τη δυνατότητα µίας θετικής
δραστηριοποίησης, αυτοκριτικής και προσωπικής εξέλιξης:
Ε: [...] - Δηλαδή να το έκανες µε έναν µηχανικό τρόπο..., αφού δεν σου έβγαινε δεν θα
γινόταν µηχανικά; Επειδή πρέπει; - Τώρα θα µου έβγαινε, γιατί τώρα ξέρω!- Θα ήταν
άλλες λες οι προτεραιότητες σου! - Θα έβαζα µέσα και αυτό! Απλά τότε δεν το θεωρούσα
τόσο σηµαντικό... να τροφοδοτείς τη σχέση ξέρω ‘γώ! Ίσως να ήµουν πιο ψυχρός, πιο
απόµακρος, όχι τόσο τρυφερός όσο θα έπρεπε! Ίσως αυτό..., βέβαια αυτό µπορεί να
λειτουργούσε και ανάποδα, γιατί σου λέω όσο..., βέβαια άλλο ανεκτικότητα και άλλο
τρυφερότητα. [...] - Δεν νοµίζω ότι µπορώ να κάνω κάτι. Το όλο λάθος της υπόθεσης είναι
επιλογή του ανθρώπου για να παντρευτείς στην προκειµένη περίπτωση. Γιατί ήταν σαν να το
έκανε η µοίρα και η τύχη, να παντρευτώ τον άνθρωπο, να είναι αυτό που δεν θα ήθελα. [...] Τι θα έκανες σε αυτή την φάση αν το ζούσες; - Σίγουρα δηλαδή θα το χειριζόµουνα µε
διαφορετικούς τρόπους. Σίγουρα δηλαδή να την χειριστώ. Για το καλό το δικό της να την
χειριστώ έτσι! Για το καλό το δικό της και κατά συνέπεια του δικού µου καλού. Απλά τότε
θεωρούσα ότι µε το δασκαλίστικο τότε στυλ, ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος...,
νόµιζα ότι θα µπορούσε..., αλλά κανείς δεν το κάνει αυτό..., αν έρθεις εσύ και µου πεις κάνε
αυτό και κάνε το άλλο, που εγώ δεν είµαι αντιδραστικός γενικά σαν άνθρωπος, θα σε δω και
καλά τι µου λες. Εγώ αυτό έκανα. Και αυτό ήταν ότι χειρότερο να κάνω σε αυτή που ήταν
αντιδραστικός χαρακτήρας από τη φύση της. Οπότε πετύχαινα ακριβώς το αντίθετο
αποτέλεσµα από αυτό που ήθελα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
17.11.2014).
Ι:[...] - Τι φιλοσοφία είχατε τότε και τι φιλοσοφία αποκτήσατε µετά; - Μετά τα
κατάργησα όλα! Τα κατάργησα όλα! Είπα όλα είναι παραµύθια και οι έρωτες και η ζωή µου
και η ζωή σου είναι όλα παραµύθια. Όλα είναι µούφα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...]-Ποιες ευθύνες αναγνωρίζετε ότι είχατε; - Κυρίως ότι είχα
άλλα µυαλά. Ήµουν κοινώς αλλοπα... πώς το λένε; Και δεν ήµουν άνθρωπος ο οποίος άκουγε
τον άλλον. Τότε δεν άκουγα. Είχα την εντύπωση ότι ήξερα τι ήθελε να εκφραστεί και τι ήθελε
να µου πει. [...] - Και εκ των υστέρων και διαπίστωσα, ότι πρέπει να κάθεσαι να ακούς τον
άλλον. Όχι να κουβεντιάζεις για να περάσει η ώρα και µετά να πεις τα δικά σου..., να ακούς τι
θέλει να σου πει. Και πάλι αν θα τον κατανοήσεις αυτόν είναι άλλο θέµα. - Εσείς όταν το
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κάνατε, το κάνατε προσποιητά;- Ναι δεν έδινα τη δέουσα σηµασία. Ακόµα και όταν είπε να
χωρίσουµε το πέρασε ντούκου. Θα περάσει. [...] - Πώς την κάνατε αυτή την προσπάθεια; Ε µεταξύ µας καταρχήν οι δυο µας... και φυσικά τον «µεγάλο» επιστήµονα... και φυσικά και
κάποιες πολύ καλές φίλες χα χα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η,
24.2.2016).

Τα αισθήµατα ενοχής, διαχρονικά αναδεικνύεται ότι αλληλοδιαπλέκονταν µε άλλα
συναισθήµατα, όπως είναι τα συναισθήµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω π.χ. θυµός,
θλίψη, απουσία συγχώρεσης κ.ά. για τις πραγµατικές ή φαντασιακές απώλειες. Συνολικά το
ενοχικό συναίσθηµα λάµβανε χώρα στο εσωτερικό του ψυχισµού των δύο ανδρών, καθώς
συγκρούονταν δύο τάσεις: η εσωτερικευµένη έννοια / πρότυπο της πατρότητας, όπως αυτή
είχε µεταδοθεί από τους σηµαντικούς «Άλλους» και την κοινωνία, και η βιωµένη πατρότητα,
η οποία δεν ακολούθησε το προηγούµενο πρότυπο. Το αποτέλεσµα αυτής της σύγκρουσης
ήταν οι δύο άνδρες να βιώνουν σηµαντικές πραγµατικές ή φαντασιακές απώλειες σε επίπεδο
πατρικού ρόλου και προσωπικής ταυτότητας.
9.7. Θετικές διαστάσεις του διαζυγίου – «η ανάγκη για αυτοπραγµάτωση ως κινητήριος
δύναµη»
Εκτός από τις παραπάνω επώδυνες συναισθηµατικές αντιδράσεις, φάνηκε ότι τα
θετικά συναισθήµατα, οι θετικές σκέψεις και οι θετικές προσδοκίες ότι κάτι καλό µπορεί να
συµβεί στο µέλλον - «θετικό φουτουριστικό όραµα» -, αποτέλεσαν κρίσιµα στοιχεία για την
αντιµετώπιση της θλίψης, των άλλων επώδυνων συναισθηµάτων και την κατασκευή µιας
νέας ταυτότητας. Οι δύο προβάλλουν µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο τις θετικές
διαστάσεις του διαζυγίου, όπως οι ίδιοι τις βίωσαν:
1. Ανακούφιση
Οι δύο περιγράφουν, ότι µετά από µια περίοδο έντασης και διληµµάτων αισθάνθηκαν
ανακούφιση, καθώς θεωρούσαν ότι παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια
του διαζυγίου και µετά, ότι βρίσκονταν σε µια κατάσταση, όπου µπορούσαν οι ίδιοι να
αντιµετωπίσουν τις αντιξοότητες της ζωής και να συνεχίσουν να ζουν µε έναν πιο
λειτουργικό τρόπο, διδασκόµενοι από αυτή τους την εµπειρία:
Ε: [...] - Εσύ µετά το διαζύγιο πιστεύεις ότι έχεις κατακτήσει την ηρεµία σου; - Εννοείται!
Εννοείται. Όταν δεν έχεις έναν άνθρωπο να σου κάνει τη ζωή πιο δύσκολη ξέρω ‘γώ, είσαι πιο
ήρεµος. Να είσαι µε έναν άνθρωπο να σου δηµιουργεί νεύρα, να τσακώνεσαι, πρέπει να
τσακωθείς και αυτά ή να πηγαίνεις σπίτι ηρεµία, να βάζεις την µουσικούλα σου ξέρω ‘γώ, την
αράζεις, βλέπεις µια ταινιούλα. - Νιώθεις ήρεµος ή πιο ήρεµος; - Εντελώς ήρεµος!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014). [...] -Ναι, µα και στη
δική µου την περίπτωση ήταν απελευθερωτική, από την άποψη ότι σταµατήσανε οι καβγάδες
στο σπίτι και να ακούνε τα παιδιά, σταµάτησα εγώ να φρικάρω... και να κάνω πράγµατα για
τα οποία δεν είµαι φτιαγµένος, να κάνω ξέρω ‘γώ..., φαντάζοµαι και για τη γυναίκα µου, δεν
θα ήθελε να έχει έναν άνθρωπο στο σπίτι που τον µισεί τέλος πάντων, µα γι’ αυτό γίνεται και
το διαζύγιο..., άµα ήταν ψυχοφθόρο και δεν γίνονταν κάποια καλά πράγµατα από αυτό δεν θα
γινόταν κιόλας. Γιατί να το κάνεις ξέρω ‘γώ. Γλιτώνεις από κάποια πράγµατα που σε
βασανίζουνε και λες ναι, θα περάσω την ψυχοφθόρο τη διαδικασία και τα παιδιά ίσως, αλλά
θα καταλήξουµε σε ένα αποτέλεσµα που κάποια στιγµή θα περάσει αυτή η ψυχοφθόρος
διαδικασία ξέρω ‘γώ και θα είναι η κατάσταση φλατ ξέρω ‘γώ, δεν θα... θα έρθει κάποια
στιγµή το φυσιολογικό. Από αυτή την άποψη ότι είναι λυτρωτικό το διαζύγιο. - Ναι... - Αλλά
δεν παύει να περνάς µία ψυχοφθόρο διαδικασία κατά τη διάρκεια του διαζυγίου ας πούµε.
Γιατί όλα τα πράγµατα δεν µπορούµε να τα εξετάσουµε από τη θετική τους πλευρά... έχει και
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την θετική και την αρνητική... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η,
28.11.2014).[...] - Ακόµα και στη δική µου, που ήτανε ταλαιπωρία όπως σου είπα, θεωρώ ότι
ήταν θετικό. Θα ήταν πολύ χειρότερο να µείνω σε έναν τέτοιο γάµο. -Τι θετικό δηλαδή σου
έδωσε το διαζύγιο; - Ότι λύνει έναν γάµο, ο οποίος δεν έχει καµία προοπτική. - Και ποιά
οφέλη είχες τέλος πάντων µετά το διαζύγιο;- Ότι η ψυχική µου ταλαιπωρία τέλος πάντων
και η... και... όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα ήταν µόνο κατά τη διάρκεια της
επικοινωνίας µαζί της ή κατά τη διάρκεια που ένιωθα ότι τα παιδιά µου λείπανε. Ενώ η ίδια
ψυχική ταλαιπωρία ήτανε, αν δεν υπήρχε το διαζύγιο, κάθε µέρα ξέρω ‘γώ. [...] - Κέρδισα
αυτό, την ηρεµία µου..., να γυρνάω από τη δουλειά και όχι να µου δηµιουργείται περισσότερη
ένταση από τη δουλειά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 1.12.2014).
[...] -Απλά το είχα πάρει απόφαση, ότι µε τον συγκεκριµένο άνθρωπο δεν µπορώ να το έχω
εγώ αυτό. Από εκεί και πέρα δεν µε ενοχλεί η απώλεια, ίσα ίσα που µε λυτρώνει, µε… ξέρεις
µε ικανοποιεί... µε ικανοποιούσε να µην είµαι µαζί της. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
8, συνάντηση 8η, 11.12.2014). [...] - Όχι ότι δεν συνέβαινε, απλά το κυρίαρχο ήταν αυτό, ότι...
βρήκα µια ηρεµία..., όταν φεύγεις από έναν άνθρωπο που σου δηµιουργεί αρνητικά
συναισθήµατα ναι, είναι µια µορφή ελευθερίας θεωρώ. [...] - Δηλαδή, πώς επέδρασε δηλαδή
το διαζύγιο σου;- Γενικά, επειδή πιστεύω στην εξέλιξη, γενικά πιστεύω ότι ό,τι και να
συµβαίνει σε εµένα, είτε καλό, είτε κακό, θεωρώ ότι µε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Καλύτερη
έκδοση. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι: [...]-Ξέρεις δεν είναι πάντα αρνητικό συναίσθηµα. Δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές
χαίροµαι τη µοναξιά µου.[...]-Αλλά από τα λάθη µαθαίνεις ούτως η αλλιώς. [...] -Δεν τα έχετε
µετανιώσει δηλαδή; - Από τα λάθη µου; -Μ! - Έχω µάθει από αυτά.(βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

2. Νοσταλγία
Η νοσταλγία είναι ένα πολύπλοκο συναίσθηµα. Συχνά οι άνθρωποι τείνουν να
ταυτίζουν τη νοσταλγία µε τη λύπη, λόγω της συγκίνησης που προκαλεί. Ωστόσο, στην
πραγµατικότητα η νοσταλγία είναι ένα θετικό και λειτουργικό συναίσθηµα, που συνδέεται
µόνο µε ευχάριστες αναµνήσεις και εµπειρίες του παρελθόντος και δίνει τη δυνατότητα να
µπορεί ένα άτοµο να αισθανθεί, όπως προβάλλεται µέσα από το λόγο των δύο
συµµετεχόντων:
Ε: [...]-Γιατί ξέρεις, αν έχουν αναµνήσεις που περνούσαµε καλά, που γουστάραµε, που
κάναµε διακοπές µαζί, που... και όλα αυτά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 26.11.2014).
Ι:[...] - Αυτό πώς θα µπορούσατε να το περιγράψετε; Τι θα έλεγε αυτό το κεφάλαιο; Ωραία χρόνια! Αρχικά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

3. Περηφάνια
Όσο υπήρχε ένταση από το διαζύγιο, είναι λογικό οι δύο πατέρες να εστίαζαν την
προσοχή τους µόνο στα αρνητικά: στις διαφορές, στις εντάσεις, στους καβγάδες, στα λάθη.
Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου φαίνεται, ότι οι δύο πατέρες εστίαζαν και στα θετικά π.χ.
στα παιδιά και στη θετική επιρροή που τους άσκησαν. Ακόµα και αν ο γάµος έληξε, οι δύο
άνδρες προκύπτει ότι ένιωθαν περήφανοι για την πατρική τους επιρροή και για την ύπαρξη
των παιδιών τους:
Ε: [...] - Εντάξει, µετά είχα την ευτυχία να κάνω δύο παιδιά... µια χαρά..., πολύ καλά και τα
δυο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] - Γιατί και εγώ
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καλός πατέρας ήµουνα, παρόλο που δεν..., εε σου λέω για πολλά χρόνια πριν το χωρισµό,
ξέρω ‘γώ τα τρία τελευταία χρόνια, ήµουνα πάρα πολύ καλός πατέρας. Δεν µπορείς να πεις
ότι ήµουνα κακός για κάποιο λόγο. Και τα πρόσεχα και στο γιατρό τα πήγαινα και τα διάβαζα
και τα πήγαινα βόλτα και ασχολιόµουν µαζί τους ξέρω ‘γώ, παρόλο που ήµουνα κουρασµένος
από τη δουλειά και τις δύο δουλειές σε κάποιες φάσεις. Σαν πατέρας, δηλαδή, ήµουνα καλός.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...] - Πιστεύεις ότι
µετά το διαζύγιο κατάφερες να αποτελέσεις πρότυπο για αυτά; - Ναι! Κατάφερα, παρά τις
δυσκολίες, να περάσω αρκετό χρόνο µαζί τους. [...] -Στη δική µου την περίπτωση ήταν, ότι
µετά σταµατήσανε οι σχέσεις µου µε τα παιδιά, για τον άλφα βήτα λόγο τέλος πάντων. Εάν
είχε σταµατήσει αµέσως µετά το διαζύγιο θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγµατα, από την
άποψη ότι θα ένιωθα ότι δεν τους έχω δώσει τίποτα ξέρω εγώ. Αλλά επειδή τρία χρόνια και
παραπάνω µετά το διαζύγιο ήµασταν…, σε εβδοµαδιαία βρισκόµασταν ανελλιπώς, είχαν
αρκετό χρόνο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι:[...] -Τι νιώθετε γι’ αυτό το παιδί; -Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να σου πω αυτό το πράγµα.
Καταρχάς περηφάνια. -Περηφάνια... Σε ποιο πράγµα νιώθετε περηφάνια; -Που βγήκε αυτό
το παιδί. Πραγµατικά είναι ένα κοµµάτι, που αλλάζει ο τρόπος που µιλάς και που σκέφτεσαι. Πώς άλλαξε δηλαδή ο δικός σας τρόπος σκέψης; -Με βοήθησε η µικρή, που µου έδειξε από
µωρό το κόλληµα που έχει µαζί µου. Και µε βοήθησε πάαρα πολύ αυτό. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

4. Αυτοπεποίθηση
Οι περιγραφές των δύο ανδρών προβάλλουν, ότι το διαζύγιο τους έφερε αντιµέτωπους
µε ποικίλες προκλήσεις και απροσδόκητα συµβάντα, γεγονός που τους έκανε να γνωρίσουν
καλύτερα τα όρια της αντοχής τους και κατ’ επέκταση να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό
τους. Από τις αφηγήσεις τους αναδεικνύεται, ότι οι δύο διαζευγµένοι άνδρες ήρθαν σε
µεγαλύτερη επαφή, τα χρόνια µετά το διαζύγιο, µε το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης, καθώς
ένιωσαν ότι διέθεταν τις ικανότητες να λύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυσκολίες, το
οποίο αποτέλεσε ένα µέσο επανένταξης µε σηµαντικά βελτιωµένη λειτουργία, µετά από µία
αγχωτική διαδικασία (Boom, 2005):
Ε: [...] - Για τον εαυτό σου πιστεύεις ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλαγής; - Σίγουρα!
Σίγουρα! Προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνοµαι. Να γίνοµαι καλύτερος. -Σε τι θέµατα,
δηλαδή, προσπαθείς να βελτιωθείς; - Τα ψάχνω. Χα χα! - Και ποιά είναι αυτά; -Δεν ξέρω,
νοµίζω ότι σε αυτά που υστερούσα, ότι έχουν βελτιωθεί. Χα χα.- Και σε ποια νοµίζεις ότι
υστερούσες; - Υστερούσα... σε... να µπορούσα να οργανώσω τη σκέψη µου, υστερούσα στο
να µπορώ να ελέγξω τα συναισθήµατά µου, υστερούσα στο να µπορώ να ελέγξω τα νεύρα
µου..., εεε... υστερούσα στο να... ελέγξω τον εαυτό µου..., να ελέγξω..., από τη µία και από
την άλλη να µπορώ να ανοιχτώ και τα έχω διορθώσει αυτά. Δεν γεννήθηκα δηλαδή έτσι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] -Εεε... απλά
αναφέροµαι σε αυτό, γιατί σου λέω... µετά πιο φυσιολογικά..., πιο κοντά όσον αφορά τα
γενικά µου συναισθήµατα. Ούτε είµαι ξέρω ‘γώ πάντα µέσα στην τρελή χαρά, ούτε
στεναχωρηµένος... Γενικά, όταν παθαίνεις ένα πλήγµα στη ζωή, όταν πεθαίνει ένας δικός µου
για παράδειγµα, εννοείται ότι στην αρχή είναι πιο έντονο το συναίσθηµα, δεν µπορείς το
ελέγξεις, είναι πιο έντονο, σου λείπει και αυτά εντάξει, όσο περνάει ο καιρός καλώς ή κακώς
αµβλύνεται, αλλά πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι ο οργανισµός, γιατί αλλιώς το παραµικρό
που θα µας συνέβαινε ας πούµε θα µας στιγµάτιζε ξέρω ‘γώ για όλη µας τη ζωή ας πούµε.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι: [...]- Έχω σταθερές..., κάτι που θεωρώ σταθερή αξία είναι το εγώ µου. -Δηλαδή µε ποιά
έννοια;- Πιστεύω στο εγώ. [...] - Είδατε να διαφοροποιήστε στις σχέσεις σας σε σχέση µε
το πώς ήσασταν προ γάµου, µετά διαζυγίου; - Όχι δεν το έχω συγκρίνει. Δεν το έχω
συγκρίνει. Βέβαια υπάρχει βελτίωση. Αλλά δεν το κάνω συγκριτικά.(βιογραφική-
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αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Σήµερα παραµένω αυτόνοµος
άνθρωπος. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

5. Αυτογνωσία
Μετά το διαζύγιο, οι δύο διαζευγµένοι πατέρες µοιάζει να προσπάθησαν να
κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές τους, τα λάθη τους, τις συµπεριφορές τους, τα αίτια
όλων αυτών, τον εαυτό τους, κ.ά. και προέβησαν σε έναν απολογισµό. Μέσω αυτού,
παράλληλα, έγιναν καλύτερα κατανοητές οι αρχές των µοτίβων της οικογένειας καταγωγής
τους, που επιδρούσαν και στη διάρκεια του γάµου. Όπως υποστήριξαν, αυτό ποιο αυτό ο
απολογισµός; τους δίνει την αίσθηση ότι διέθεταν τη δυνατότητα να «απελευθερωθούν» σε
ένα βαθµό από αυτά ποια αυτά τα µοτίβα και να χτίσουν πιο λειτουργικές σχέσεις στο
µέλλον. Η διαδικασία αυτή από µόνη της ενίσχυσε το αίσθηµα αυτοεκτίµησης τους και τους
έφερε πλησιέστερα στην αυτοπραγµάτωση, όπως αναδεικνύεται από τις αφηγήσεις τους:
Ε: [...] - Εσύ κατά τη διάρκεια της σχέσης και του γάµου τι πιστεύεις... όχι ότι δεν
έκανες σωστά, εσύ πιστεύεις ότι έκανες κάποιους λάθος χειρισµούς... τέλος πάντων... - Ε
σίγουρα! -Ποιοι ήταν; -Σίγουρα... εε... να µιλάω πιο πολύ µαζί της ίσως στην αρχή, πριν
µπουν να πράγµατα σε ένα σηµείο, πριν µπω και εγώ στο στόχαστρο της... γιατί στην αρχή
σίγουρα δεν ήµουνα! Να είµαι πιο τρυφερός µαζί της ίσως... πράγµατα που θα έκανα τώρα
που έχω τα διπλάσια χρόνια που είχα τότε! [...]- Δηλαδή να το έκανες µε έναν µηχανικό
τρόπο..., αφού δεν σου έβγαινε δεν θα γινόταν µηχανικά; Επειδή πρέπει; - Τώρα θα µου
έβγαινε, γιατί τώρα ξέρω!- Θα ήταν άλλες λες οι προτεραιότητες σου! - Θα έβαζα µέσα και
αυτό! Απλά τότε δεν το θεωρούσα τόσο σηµαντικό... να τροφοδοτείς τη σχέση ξέρω εγώ! [...]
- Μετά είχα την ευτυχία να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους και να γνωρίσω την Ευρώπη, την
Ελλάδα µε πιο φρι ζωή από αυτή που είχα ξέρω ‘γώ όταν ήµουν υπάλληλος. Και να ανοίγει
σιγά σιγά το µυαλό σου και να βλέπεις µε µια διαφορετική οπτική γωνία από αυτή που
βλέπεις τον κόσµο. [...] - Γεννήθηκα, δηλαδή, µε αυτά τα προβλήµατα, τα οποία τα βελτίωσα
στην πορεία. [...] - Απλά ήθελα να σου πω ότι µου αρέσει να ζήσω τη ζωή σαν µια διαδροµή
ξέρω ‘γώ, χωρίς όµως να κάνω κακό σε κάποιον για να πετύχω κάποια πράγµατα.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] - Εσύ τι ευθύνες
αναγνωρίζεις στον εαυτό σου; -(Σιωπή)... Ευθύνη... εε.... δεν ξέρω αν ήταν ευθύνη ή
αλυσίδα..., από τη στιγµή που βλέπεις µια τέτοια συµπεριφορά, λογικό είναι να µη νιώθεις ας
πούµε εεε συναισθήµατα γι’ αυτόν τον άνθρωπο ας πούµε. Οπότε αυτό φαινόταν µετά...,
ήµουνα απόµακρος στη σχέση που είχαµε. Και φαινόταν, αλλά... αλλά είναι κάποια πράγµατα
που δεν τα κάνεις συνειδητά..., σου βγαίνουνε... [...] - Το µετάνιωσες που το έκανες; Γενικά όχι! Δεν έχω..., δε νιώθω άσχηµα για κάποιες επιλογές που κάνω..., αλλά δεν µπορώ
να πω ότι το µετανιώνω..., στη ζωή µας δεν µπορούµε να κάνουµε ξέρεις..., κάποια πράγµατα
τα κάνουµε που θα σου βγούνε καλά, κάποια άλλα όχι...(βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014). [...] - Δεν ήµουνα έτσι..., δεν ήµουνα πάντα όπως
είµαι τώρα ξέρω ‘γώ... - Πώς ήσουνα δηλαδή; - Δεν τα είχα σκεφτεί αυτά τα πράγµατα..., δεν
τα είχα... ήµουνα πιο... όπως έρθουν τα πράγµατα δηλαδή..., δεν είχα σκεφτεί... δεν είχα στο
µυαλό µου την έννοια του συµβιβασµού. - Τι εννοείς όπως έρθουνε; - Γινόταν να κάνω
αυτό..., αν βρω αντίσταση ξέρω ‘γώ, αντίδραση ξέρω ‘γώ, µπορεί να χαµηλώσω τα όρια µου
ξέρω ‘γώ ή µπορεί να ξέρεις... - Συµβιβαζόσουν δηλαδή; - Θα µπορούσα να συµβιβαστώ
δηλαδή! Ναι! Πιο δύσκολα! -Τώρα; - Τότε. Ναι ρε παιδί µου... Όλη αυτή την ανάλυση που
σου κάνω τώρα δεν την είχα κάνει κατά τη διάρκεια του γάµου. Απλά όπως όλοι οι άνθρωποι
τι γίνεται..., αν δούµε κάπου πίεση µπορεί να µαζευτείς ή άµα δούµε άπλα µπορεί να
απλωθείς, έτσι δεν είναι; - [...] - Δεν ήθελα, δηλαδή, να µαζεύοµαι. Ήθελα να απλώνοµαι! Και απλωνόσουνα;- Πολύ! Χα, χα! - Χα, χα! Άρα µπορεί να άφησες πολύ λίγο χώρο στον
άλλον! - Μπορεί! Ήθελα να κάνω αυτό που θέλω ρε παιδί µου... Έτσι είµαι..., ήθελα να κάνω
αυτό που..., ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 28.11.2014). [...] Σίγουρα πάντως είναι πιο θετικά από το να έµενα µέσα σε έναν τέτοιο γάµο. [...]-Σου λέω και
µόνο που έφυγα από µια κατάσταση που µε ενοχλούσε θεωρώ ότι είναι θετικό. - Το µέλλον
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σου, δηλαδή, σε σχέση µε το διαζύγιο ήταν θετικό σε σχέση µε το τότε; - Ναι. Εννοείται
µετά το γάµο. Είναι η µέρα µε τη νύχτα και γι’ αυτό χώρισα. - Πιστεύεις ότι θα έχει στη ζωή
σου κάποια επίδραση το διαζύγιο; Αυτό το βίωµα που έχεις, αυτή την εµπειρία; -Στην
ψυχολογία µου;- Σε οτιδήποτε. - Δεν ξέρω, δεν µπορώ να σκεφτώ. Είναι µια εµπειρία..., όλες
οι εµπειρίες µας κάνουνε, µας κάνουν καλό ξέρω ‘γώ. Ναι, βλέπω τους ανθρώπους... µου
αρέσουνε. Πιστεύω ότι ό,τι σου συµβαίνει στη ζωή είναι καλό σαν εµπειρία. - Πώς πιστεύεις
ότι θα επιδράσει θετικά στο µέλλον σου; - Όλες οι εµπειρίες σου σε επηρεάζουν..., µπορεί
στον επόµενο γάµο µου να είµαι καλύτερος σύζυγος ας πούµε ή µπορεί... µπορεί να είµαι
χειρότερος έτσι; Θεωρητικά..., αλλά πιστεύω ότι ό,τι παθαίνεις καλό είναι. - Πιστεύεις ότι σε
έναν επόµενο γάµο θα είσαι καλύτερος ή αυτό θέλεις να πιστεύεις;- Οι πιθανότητες αυτό
λένε. [...] - Εµπειρία θα είναι. Καλό θα είναι..., γιατί το διαζύγιο από µόνο του δεν είναι µια
θετική εµπειρία, απλά είναι µια εµπειρία. Συνήθως τις εµπειρίες µας, συνήθως είτε καλές
είναι, είτε κακές, τις παίρνουµε σαν µαθήµατα για το µέλλον. [...] - Εσύ γενικά πιστεύεις ότι
στις σχέσεις επαναλαµβάνουµε το πρότυπο των γονιών µας; - Σε πολλές περιπτώσεις ναι.Εσύ πιστεύεις ότι επανέλαβες το πρότυπο των γονιών σου; - Μπορεί. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 1.12.2014). [...] - Τι συµπεράσµατα έβγαλες για
τον χωρισµό για τον εαυτό σου; -Απλά είδα κάποια πράγµατα που δεν µου αρέσαν στον
εαυτό µου και τα διόρθωσα. - Ποια ήταν αυτά που δεν σου άρεσαν και τα διόρθωσες; - Ε
πολλά, τι να σου λέω τώρα..., καταρχάς... είχα την ψευδαίσθηση... ότι αυτό που αρέσει σε
εµένα ότι αρέσει και στους άλλους. Εε... ενώ κατάλαβα, ας πούµε, ότι υπάρχει σαν κανόνας
αυτός, αλλά κατάλαβα ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλοί
διαφορετικοί άνθρωποι. Ενώ είχα ένα κριτήριο, ότι εγώ σκέφτοµαι έτσι,άρα είναι κοινό,
αυτό... δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. [...] - Αν εξαιρέσεις τη γνώση που αποκτάς από
την αναδροµή και την σκέψη σαν ένα µάθηµα, όλη αυτή την κατάσταση και µαθαίνεις
καλύτερα τον εαυτό σου και κατ’ επέκταση και τους άλλους, εε βγάζεις κάποια
συµπεράσµατα για να µην ξανακάνεις τα ίδια λάθη στη ζωή σου ή οτιδήποτε... Ναι,
συναισθηµατικά δεν µε επηρέασε... να µε κάνει άλλο άνθρωπο. - Συµπεριφορικά; Συµπεριφορικά σίγουρα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η,
23.12.2014).
Ι: [...] - «Κοιτάω τον καθρέφτη και αντί να ρίξω µια µπουνιά χαµογελώ στον ψεύτη»,
καταλαβαίνεις τι λέει...; Ξέρω ότι έχω κάνει πολλά, τι λάθη έχω κάνει, και όµως δεν µε
ακυρώνουν, τα υποστηρίζω. [...] -Δεν τα έχετε µετανιώσει δηλαδή; - Από τα λάθη µου; - Μ!
- Έχω µάθει από αυτά.- Τα κυρίαρχα λάθη σας ποιά θα λέγατε ότι είναι; - Που, παρόλο που
είχα και εγώ παράπονα, δεν έκατσα να παλέψω και εγώ το γάµο µου. Αυτό. [...] - Ίσως αυτό
να έβαζα.... «Όλα είναι Δρόµος». -Όλα είναι δρόµος... Δεν την έχω δει... -Παίζει ο Βέγγος.
Αν το σκεφτείς... ναι... -Στο όλα είναι δρόµος... σε ποιο σηµείο ταυτίζεστε;- Με το όλα
είναι δρόµος εννοώ, ότι τελικά όλα είναι βιώµατα και συνεχής αγώνας. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Τώρα, αν µε ρωτήσεις τώρα... θα
ήµουν τελείως διαφορετικός. -Τι θα αλλάζατε δηλαδή; - Το χρόνο µου. [...] - Ενώ τότε
είχατε άλλες δραστηριότητες; - Μ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
22.2.2016). [...] - Οπότε πιστεύετε ότι τα στερεότυπα που φέρει από την οικογένεια του
για το τι είναι καλός σύντροφος τον επηρεάζουν; Πού µπορεί να µην τον ικανοποιούν
στην πραγµατικότητα; - Ναι τον επηρεάζουν! Τον επηρεάζουν..., επηρεάζουν ναι... - Τώρα
θα ήταν πάλι τα ίδια κριτήρια; - Όχι! Καµία σχέση! Δεν µε νοιάζει η κοπέλα από πού είναι,
τι είναι και τι δουλειά κάνει αν µε κάλυβε εµένα συναισθηµατικά και ερωτικά θα...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

Ερχόµενοι πιο κοντά στον «αληθινό» τους εαυτό µέσω της ενδοσκόπησης,είχαν,
επίσης, την ευκαιρία να µάθουν πώς να συµπεριφέρονται και να αντιδρούν πιο λειτουργικά
σε περίπτωση που βρεθούν σε παρόµοια κατάσταση στο µέλλον. Η ύπαρξη των παιδιών τους,
παρόλο που η απώλεια τους αποτέλεσε την κύρια πηγή των δυσάρεστων συναισθηµάτων, η
επιθυµία τους να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά αποτέλεσε,
παράλληλα, και παρείχε πολύ σηµαντικό κίνητρο για τη συναισθηµατική τους προσαρµογή
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καθ' όλη τη διάρκεια του διαζυγίου.Με άλλα λόγια, προβάλλεται ότι, παρά τις τραυµατικές
τους εµπειρίες, το διαζύγιο αποτέλεσε µία διαδικασία µέσω της οποίας επήλθε µια
ουσιαστική ενδυνάµωση και ένας µετασχηµατισµός της ταυτότητάς τους. Στην ουσία τα
ανθρώπινα όντα έχουν µέσα τους µια κινητήριο δύναµη που τους οδηγεί πλησιέστερα στην
αυτοπραγµάτωσή τους. Ο Bowen(1966)λέει, ότι οι άνθρωποι αναζητούν την εγγύτητα,
είµαστε κοινωνικά όντα και καθώς «τραυµατιζόµαστε» ανεβαίνουν οι προσδοκίες.
9.8. Μηχανισµοί άµυνας - «προς αναζήτηση µιας νέας ταυτότητας»
Η εµπειρία του διαζυγίου µοιάζει ότι ώθησε τα υπό µελέτη άτοµα να οικοδοµήσουν
ένα «τοίχος» άµυνας και αυτοπροστασίας, προκειµένου να µην καταστούν και πάλι ευάλωτα
µετά το διαζύγιό τους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες. Αν και είναι µία φυσική
αντίδραση αυτοάµυνας, δεν φάνηκε να είναι ούτε λειτουργική, αλλά ούτε και παραγωγική.
Αργά ή γρήγορα ο «τοίχος» πρέπει να κατέβει και όσο µεγαλύτερος είναι, τόσο πιο δύσκολα
πέφτει.
Ειδικότερα η παρούσα έρευνά δείχνει, ότι το διαζύγιο αποτέλεσε µία σηµαντική
µετάβαση που παράπεµψε σε αµφισβήτηση την της ταυτότητάς τους, δηµιουργώντας µία
«εµπόλεµη κατάσταση» µεταξύ των συντρόφων. Παρά αυτή την αίσθηση, φαίνεται ότι οι
πατέρες, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, επιχείρησαν, στη µια περίπτωση ανεπιτυχώς και στην
άλλη επιτυχώς, να αναπτύξουν συνεργασία µε τις πρώην συντρόφους, προκειµένου να
εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα παιδιά τους, στο πλαίσιο της οποίας θα οικοδοµούνταν µία
νέα ταυτότητα µε λιγότερες εσωτερικές εντάσεις και αντιφάσεις. Οι δύο άνδρες περιγράφουν
για τις επίµονες προσπάθειες για «ειρήνη» µε τις πρώην συντρόφους τους:
Ε: [...] - Έτσι είναι και όταν χωρίζεις..., θα πρέπει να έρθω σε επικοινωνία µε τη γυναίκα µου
για να µπορώ να δω τα παιδιά. Κάνεις την καρδιά σου πέτρα και λες: «θα πάρω τηλέφωνο
τώρα για να κανονίσουµε». Και είσαι και προετοιµασµένος για το οτιδήποτε, για να ακούσεις
και να πεις: «οκ κάνω υποµονή, ας είναι ότι είναι να µου πει, αλλά εγώ θα κάνω το στόχο µου,
που είναι να πάω να δω τα παιδιά». -Εσύ το έκανες αυτό;- Ναι! [...] - Ήταν φιλοχρήµατη
δηλαδή. Ναι. Της άρεσε και το ποσό! Ήταν αρκετά µεγάλο. Μου λέει: «είσαι ηλίθιος».- Για
ποιό λόγο; - Γιατί έδινα παραπάνω λεφτά από όσα είχε ζητήσει. [...] - Δε µε είχε αφήσει να τα
δω µέχρι τότε. Και ενώ και τον πατέρα της τον είχα σε εκτίµηση µέχρι τότε και αυτά, τον είχα
πάρει πολλές φορές και απέφευγε. Ότι πει η µητέρα τους δεν... - Γιατί πιστεύεις ότι στο
έκανε αυτό; Δεν σε άφηνε να δεις τα παιδιά; - Για να µε τιµωρήσει, επειδή το ένιωσε πολύ
εγωιστικά αυτό το... [...] - Όταν δηλαδή κάποιος..., όπως εµένα η επικοινωνία µαζί της µε
στεναχωρούσε... - Μµµ... - Φαντάζοµαι ότι το ίδιο την στεναχωρούσε και µαζί µου. Η
επικοινωνία..., οπότε δεν ήθελε επαφές, δεν ήθελε καµία σχέση µαζί µου και δεν ήθελε να
είναι αναγκασµένη λόγω των παιδιών να έχει αυτή την επαφή µαζί µου. Ίσως... - Γιατί
πιστεύεις ότι δεν ήθελε αυτή την επαφή; Τι µπορεί να σκεφτόταν; Μάλλον για ποιούς
λόγους µπορεί να µην ήθελε; - Για ποιος λόγους...;! Ναι, όταν έναν άνθρωπο τον έχεις
διαγράψει ξέρω ‘γώ, δεν το θέλεις στη ζωή σου. Για ποιό λόγο να είσαι υποχρεωµένη να το
έχεις στη ζωή σου αυτόν τον άνθρωπο; - Εσύ το έβλεπες αντίστοιχα; Ότι µε κανένα τρόπο
δεν θέλεις να την έχει στη ζωή σου;- Ναι! Το ίδιο. Βέβαια, κάθε φορά που την έπαιρνα
τηλέφωνο έκανα υποµονή για να δω τα παιδιά. [...] - Χωρίς να θέλεις να τον δεις, γιατί πάλι
να τον δεις και να σε στεναχωρήσει και να σου δηµιουργήσει αρνητικά συναισθήµατα που
είχες όταν ήσουν παντρεµένη µαζί του. Δε θες να το κάνεις. Θες να τον ξεκόψεις από τη ζωή
σου. Να τραβήξεις ένα χι. Σαν να πέθανε. Σαν να µην υπάρχει πια όταν χωρίζεις. Έτσι µε το
να του στερήσεις τα παιδιά, αυτό το πράγµα δεν θα δεις τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι δικά
µου και εσύ είσαι µακριά από µένα και κατά συνέπεια από τα παιδιά. Αυτό νοµίζω ότι ισχύει.
Δεν µπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Εγώ το σκεφτόµουν, ότι εντάξει πήραµε το διαζύγιο,
χωρίσαµε ξέρω ‘γώ κτλ, αλλά έχουµε τα παιδιά κοινά µαζί, δεν θα είχα απολύτως κανένα
πρόβληµα. (συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.11.2014).
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Ι: [...] - Κοίτα, εγώ έχω µία άλλη φιλοσοφία πάνω σε αυτά τα θέµατα..., ο πατέρας δεν είναι
να κάνει πλύση εγκεφάλου για την πρώην γυναίκα του προκειµένου να κερδίσει το παιδί. Θα
το χάσει το παιδί, γιατί το κάθε παιδί δεν είναι χαζό και όταν µεγαλώνει κρίνει µοναχό του.
Βλέπει και κρίνει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

Ωστόσο η αµφισβήτηση της ταυτότητάς τους και η ανάγκη για συνεργασία,
δηµιούργησε και στις δύο υπό µελέτη περιπτώσεις εσωτερικές συγκρούσεις, παρά την
προσπάθειά τους να τις ελαχιστοποιήσουν, προκειµένου να επιτύχουν όσο δυνατόν
µεγαλύτερο βαθµό συνεργασίας µε τις πρώην συντρόφους τους και επαφής µε τα παιδιά τους.
Στο πλαίσιο των ενδοψυχικών τους συγκρούσεων ανέπτυξαν µία σειρά και από άλλους
µηχανισµούς άµυνας, όπωςπεριγράφονται πιο κάτω:
1. «Εξατοµίκευση»
Η εξατοµίκευση περικλείει άγχος, αµφιβολία, θλίψη για ό, τι έχει χαθεί και µια
διάχυτη αίσθηση τρωτότητας. Κατά την παρατήρηση του Fisher(2000, 2005), πολλοί
άνθρωποι αναφέρουν αίσθηµα απώλειας της ταυτότητας. Όπως αναδεικνύεται και από το
λόγο των συµµετεχόντων, η ταυτότητα των δύο αφηγητών υποβαλλόταν σε ένα διαρκή
µετασχηµατισµό. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατοµίκευσης, το κάθε άτοµο µοιάζει να
αντιλαµβανόταν τον εαυτό του και να αλληλεπιδρούσε µε τον κόσµο ως ένα διαζευγµένο
άτοµο - ως «µονάδα», παρά ως µέρος ενός ζευγαριού - «δυάδα». Αυτό αποτελεί µέρος της
διαδικασίας οικοδόµησης µίας νέας ταυτότητας, στο πλαίσιο της οποίας επαναξιολογούνται
οι ρόλοι, οι στάσεις και οι προτεραιότητες. Η έρευνα ταυτόχρονα έδειξε, ότι στο πλαίσιο
αυτής υπήρχε η τάση να αποδίδονται οι περισσότερες και οι σηµαντικότερες ευθύνες σε
άλλους - στις πρώην συντρόφους για τις αποτυχίες του παρελθόντος, καθώς και για κάποιες
τρέχουσες δυσκολίες, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία πιο συνεκτική και αποδεκτή
ταυτότητα µε όσο το δυνατόν λιγότερες ενδοψυχικές συγκρούσεις. Με άλλα λόγια, η
ανάληψη προσωπικής ευθύνης, αν και υπαρκτή, όπως έχει αναδειχθεί σε προηγούµενη
ενότητα, στην πραγµατικότητα ήταν περιορισµένη, προκειµένου να µην κλονιστεί η
εσωτερική «ειρήνη» των δύο ανδρών, όπως φανερώνεται από τις αφηγήσεις τους:
Ε:[...] - Αλλά σου λέω, στην προκειµένη περίπτωση, τη δική µας, σου ξαναλέω ότι ήταν ο
χαρακτήρας της περίεργος πριν από εµένα. [...] - Με οδήγησε ο χαρακτήρας της. [...] - Αλλά
σαν αποτέλεσµα των δειγµάτων που είχα από αυτή. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2,
συνάντηση 2η, 17.11.2014). [...] - Αν είµαι στο καράβι εγώ, νοµίζω ότι είναι στο καράβι µαζί
µου ξέρω ‘γώ... - Αυτό το καράβι έχει έναν συγκεκριµένο προορισµό; -Όχι, δεν έχει. Γιατί
να έχει; Έτσι είναι τα καράβια! Και να έχουν θα έχουν για µια µέρα, την επόµενη θα έχουν
άλλο. Γι’ αυτό είναι τα καράβια για να κινούνται. -Υπάρχει κάποια βεβαιότητα; -Όταν είσαι
στο καράβι όχι. (ιχνογραφικό έργο 1. «πώς βιώνω το διαζύγιο», συνάντηση 7η, 9.12.2014).
Ι: [...] - Όχι. Όχι. Δεν υπήρχε δόσιµο. - Εσείς το κάνατε αυτό; - Όχι. - Γιατί; - Γιατί δεν
έδινε την ίδια αξία αυτή. Δεν µου είχε την αντίστοιχη εκτίµηση σε εµένα. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).[...] - Εντάξει να µου πεις αυτό είναι
αποτυχία; Είναι αποτυχία...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η,
2.3.2016).
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2. «Απόσπαση και όχι δράση»
Από τις αφηγήσεις των δύο διαζευγµένων πατέρων προκύπτει, ότι συχνά οι απώλειες
που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του διαζυγίου βιώνονταν οδυνηρά, καθώς στερούνταν, όπως
έχει αναδειχθεί σε προηγούµενη υποενότητα, προστατευτικούς παράγοντες, όπως είναι η
κοινωνική υποστήριξη και η στήριξη από τους φίλους και την οικογένεια. Παράλληλα,
εξαιτίας της αδυναµίας να αναστραφούν οι απώλειες, προέκυπτε ένα αίσθηµα ανεπάρκειας
µη ελέγχου σε ότι αφορά τη ζωή τους και τον εαυτό τους. Επίσης, οι δύο άνδρες ήρθαν
αντιµέτωποι µε µια µεγαλύτερη πρόκληση, όπως είναι η διαχείριση του προσωπικού τους
χρόνου, που ήταν ιδιαίτερα αυξηµένος. Οι πατέρες αναφέρουν ότι:
Ε: [...] - τέλος πάντων, µε όλα αυτά τέλος πάντων παράλληλα άρχιζα να ασχολούµαι, να
διαβάσω, το τάβλι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.12.2014). [...]
- Η κατάληξη, λέω το να θέλεις να χωρίσεις, ήταν κάτι ελεγχόµενο, κάτι στο δικό σας
χέρι; - Στο δικό µου δεν ήταν πάντως. Από την άποψη ότι είχε φτάσει η κατάσταση σε ένα
τέτοιο σηµείο που δεν γινόταν κάτι άλλο. Άρα δεν ήταν να χωρίσω ή να µην χωρίσω. Ήταν
µονόδροµος στο να χωρίσω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η,
15.12.2014).
Ι: [...] -Τώρα; -Τώρα αν έχω καµιά παρέα να πάµε έξω θα πιούµε κάνα δυο, αυτό... - Αυτό
που µου αναφέρατε σαν κεφάλαιο, το καφενεδάκι µε την τηλεόραση..., αυτό πώς
λειτουργεί στη ζωή σας; Τι σηµασία έχει για εσάς; -Καλύπτει ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω
εγώ, κάποια κενά µοναξιάς..., δεν το κάνει, απλά ζω µε την ψευδαίσθηση ότι κάνεις κάτι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Αυτό το έχει
επηρεάσει το διαζύγιο; Αυτό; - Μου έδωσε το δικαίωµα να έχω άπλετο χρόνο δικό µου, που
δεν τον αξιοποίησα σωστά. - Δηλαδή; -Δεν τον αξιοποίησα σωστά, µε την έννοια του σωστού
χρόνου. Ενώ µε την κόρη µου έχω ποιοτικό χρόνο, µε τον εαυτό µου δεν έχω ποιοτικό χρόνο.
-Γιατί δεν έχετε ποιοτικό χρόνο; -Δεν ξέρω. Προφανώς δεν µπορώ να αφήσω τη ζωή που
έκανα πριν τέσσερα πέντε χρόνια. -Τι ζωή δηλαδή κάνατε; -Όχι κάτι έξαλλο, καµία σχέση.
Δηλαδή πήγαινα στη δουλειά µου, στο σπίτι, πήγαινα στη θάλασσα µοναχός µου. Κοινώς είχε
χρόνο µε εµένα. Στην ουσία να είµαι ένας άνδρας µοναχός του δεν είναι ότι πιο ποιοτικό
υπάρχει. -Πώς ορίζετε εσείς το ποιοτικό; -Να έχει έναν άνθρωπο να κουβεντιάζει και... να
γυρίσει το βράδυ να κάτσει..., εγώ αυτό δεν το έκανα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Εξαιτίας του αισθήµατος της απώλειας ελέγχου της ζωής τους και των νέων
προκλήσεων που καλούνταν να αντιµετωπίσουν, οι δύο πατέρες µοιάζει να «φίλτραραν» τα
νέα δεδοµένα της ζωής τους µέσα από «παθητικούς» συλλογισµούς και αντιδραστικά
συναισθήµατα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτές οι νέες
δύσκολες συνθήκες στη ζωή τους. Και στις δύο υπό µελέτη περιπτώσεις φάνηκε, ότι
οισυµµετέχοντες αφιερώθηκαν σε κάποιες δραστηριότητες, όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια
στην περίπτωση του Ευκλείδη, η χρήση αλκοόλ στην περίπτωση του Ίωνα, η εργασία τους
και η σύναψη σχέσεων σύντοµης διάρκειας, αναζητώντας µέσω αυτών την άνεση και την
απόσπαση της προσοχής από τον πόνο και τις δύσκολες προκλήσεις και απώλειες που
καλούνταν να αντιµετωπίσουν. Ωστόσο η απόσπαση δεν αποτελούσε δράση, µε αποτέλεσµα
το αίσθηµα απώλειας να εξακολουθούσε να δρα επιβαρυντικά, όπως προβάλλεται από τις
περιγραφές των συµµετεχόντων:
Ε: [...]-Ήθελα να αποκτήσω κάποιο ενδιαφέρον για να..., κάποιο χόµπι για να ξεχνιέµαι µετά
τη δουλειά..., οπότε άρχισα να παίζω τάβλι..., να διαβάζω βιβλία, να ασχολούµαι κτλ, έγινα
καλός..., ερχόντουσαν νούµερα ένα παίχτες για να κάνουν σεµινάριο κτλ, είχα εγώ
συνεργασίες µε κάποια σάιτ του εξωτερικού κτλ και ερχόταν κόσµος του εξωτερικού και τους
ξεναγούσα και έπαιρνα κάποια λεφτά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση
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3η, 19.12.2014).[...] - Επειδή πάντα είναι σε σύγκρουση και ξέρεις οι άνθρωποι προσπαθούµε
να αποφύγουµε αυτό που µας στεναχωρεί, που µας δηµιουργεί άσχηµα συναισθήµατα. [...] Μου λέει: «είσαι πολύ µαλάκας»! Η ίδια µου η κόρη, που τώρα ξέρεις οκτώ χρονών!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 19.12.2014).[...] - Αλλά από εκεί και
πέρα υπήρχε το κοµµάτι της ψυχολογίας που µου άρεσε από µικρός ξέρω εγώ, της
κοινωνικότητας, του αυτοέλεγχου, που στην προηγούµενη δουλειά δεν µε ένοιαζε, δεν µου
είχε περάσει καθόλου από το µυαλό αυτό το πράγµα. Να συγκρατείς ας πούµε τα
συναισθήµατα σου ή τα νεύρα σου ή τα..., να παραµείνεις δηλαδή κουλ, που ήταν για µένα
µια άγνωστη λέξη..., ήµουνα πολύ πιο αυθόρµητος..., όχι τώρα ότι δεν ήµουν, αλλά στο
κοµµάτι της δουλειάς µου έµαθα να ελέγχω τον εαυτό µου καλύτερα. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 26.11.2014).[...] -Από τους ανθρώπους που θα
έκανα κάτι τέτοιο. Όχι. Άλλωστε είχα αρκετές κοπέλες µετά το χωρισµό. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 6η, 1.12.2014). [...] -Ναι, όταν είναι πολύ έντονο ένα
συναίσθηµα εεε... προσπαθώ να έχω επιλεκτική µνήµη..., προσπαθώ να µην το σκέφτοµαι...
όταν είναι πάρα πολύ έντονο. Αν µείνεις όµως µόνο σε αυτό, θεωρώ γενικά εε ότι είναι µια
προσωρινή λύση και αργότερα θα το ξαναβρείς µπροστά σου, ακόµα και σε χειρότερη µορφή,
οπότε σαν οριστική λύση θεωρώ ότι είναι να µπορέσεις να βρεις µια λύση γι’ αυτό..., να
εξηγήσεις ή να βρεις µια οριστική λύση γι’ αυτό αν είναι πρόβληµα... [...] - Βασικά η
πρακτική που αποδίδει σε εµένα είναι, ότι µε ενοχλεί κάτι τόσο πολύ ας πούµε που µου
δηµιουργεί µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση και βάρος, το οποίο δεν µε κάνει να νιώθω καλά,
προτιµώ, λοιπόν, να το αποµονώσω αυτό το κοµµάτι της µνήµης, να το αποµονώσω, να
σκεφτώ ή να αποµονώσω το µυαλό µου µε άλλα πράγµατα εε..., ώστε να µην έχω αυτή τη
φόρτιση... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι: [...] -Αν δεν µαθαίνεις πάει να πει ότι, αλλά είναι και αυτό που σου είπα, δεν έχω πάρα
πολλά βιώµατα µε σχέση σοβαρή για να δω πώς θα πάει..., το καταρρίπτω νωρίς... [...] - Ναι,
εγωιστικό είναι..., το να προστατεύεις τον εαυτό σου συνέχεια, αδικείς τον άλλον... [...] - Να
ξέρεις ένα κοµµάτι που τράβηξε στο θέµα του ποτού ναι... µε προσγείωσε... πήγε να
ξεφύγει..., ξυπνούσα έντεκα δώδεκα η ώρα το µεσηµέρι..., δεν γίνεται. -Σας συγκράτησε... Λέω θα το κλείσω..., λέω δεν γίνεται να πηγαίνουν οι υπαλλήλοι και εγώ να πηγαίνω δώδεκα
η ώρα... - Ε βέβαια... σαν άµυνα ήταν το ποτό και η δουλειά... - Αυτά τα δύο... και επειδή
εδώ δεν είναι σαν την Αθήνα..., γνωρίζεται ο κόσµος..., αν ήµουν στην Αθήνα θα ήµουν ήδη
σε κανένα κέντρο απεξάρτησης. Χα, χα-Χα, χα... - Δηλαδή σκεφτόµουν ποιόν έχω απέναντι
µου, δίπλα µου..., εµένα σε αυτό το κοµµάτι µε βοήθησε... - Η δουλειά κατά τη διάρκεια
του διαζυγίου και µετά ήταν ένας τοµέας που σας κάλυψε κάποια... - Ναι, πολλά κενά. Σας βοήθησε δηλαδή... - Ναι, γιατί είχα µια µόνιµη ασχολία..., θα πάω εκεί θα ξεχαστώ ας
πούµε. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016). [...] - Να δίνετε
χρόνο, ευκαιρίες σε έναν άνθρωπο... τι οφέλη έχετε να αρνείστε να το κάνετε; - Η ωφέλεια
είναι κάτι που νοµίζεις ότι έχεις, αλλά είναι αυταπάτη. Εσύ νοµίζεις ότι ωφελείσαι, αλλά το να
ασχολείσαι µε τον εαυτό σου και τη µοναξιά σου και τα εσώψυχα σου, αλλά είσαι για πάρτι
σου, ασχολείσαι µε τον εαυτό σου. - Μου είπατε ότι ασχολείστε µε τον εαυτό σας και τα
εσώψυχα σας..., θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια θέµατα που σας απασχολούν; - Ναι, παρά
πολλά! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Ίσως για να
αποφεύγω καταστάσεις. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).
[...] - Αυτός όµως δεν είναι ένας παθητικός ρόλος για τον εαυτό σας; - Ναι, δεν µπορώ να
µπω... να πάρω πρωτοβουλία. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η,
21.3.2016).

Αποτέλεσµα όλων αυτών, οι προκλήσεις και οι απώλειες λάµβαναν τη µορφή
«τραύµατος». Στην περίπτωση του Ευκλείδη φαινόταν να απωθείτο, να αναβιωνόταν υπό
συνθήκες και λειτουργούσε «παρασκηνιακά», ενώ στην περίπτωση του Ίωνα ήταν αντιληπτό,
επενεργούσε φανερά και λάµβανε διαστάσεις «αυτοεκπληρούµενης προφητείας», όπως
προβάλλεται από τον αφηγηµατικό τους λόγο:
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Ε: [...] -Προσπαθούσανε γι’ αυτό, για µεταµόσχευση, δίπλα στο κρεβάτι ξέρω ‘γώ..., ήτανε
εντελώς διαφορετικά δηλαδή, δεν µπορώ να συγκρίνω... -Ναι, εννοώ η ικανοποίηση που
έπαιρνες να σου χαµογελάσει, να χαρεί όταν σε δει..., να... Ναι..., κάτι αντίστοιχο... σε πιο
µεγάλο, που φαντάζοµαι ένιωθες για τα...παιδιά σου; - Ναι! Ναι! Σίγουρα υποσυνείδητα
λειτουργούσε αυτό το πράγµα. Σίγουρα..., αλλά... εντάξει..., σίγουρα δεν είναι το ίδιο... και
δεν το έκανα µόνο γι’ αυτό δηλαδή..., απλά έβρισκα µια παρηγοριά θα µπορούσα να πω...,
φαντάζοµαι... -Έβρισκες µια παρηγοριά... -Ναι, επειδή µου λείπανε τα δικά µου τα παιδιά,
ότι ναι..., αλλά πολύ υποσυνείδητα..., δηλαδή... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 4η, 26.11.2014). [...] - Τι συναισθήµατα, δηλαδή, σου προκάλεσε αυτό το
µοίρασµα της εµπειρίας σου;- (Σιωπή)... Το µοίρασµα ουδέτερα. Δεν µε έκανε να νιώσω
ούτε καλύτερα, ούτε χειρότερα. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά σε ότι αφορά το µοίρασµα. -Σε
ότι αφορά άλλα θέµατα;- Σε ότι αφορά το µοίρασµα, δηλαδή να τα πω ουδέτερα
συναισθήµατα, αλλά στο ότι µπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ξέρεις τα γεγονότα από την
αρχή, ώστε να µπορέσω να τα αφηγηθώ, εε... µου δηµιούργησε παρόµοια συναισθήµατα που
µου είχε δηµιουργήσει τότε που είχα χωρίσει τέλος πάντων. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 14.2.2015).
Ι:[...]- Ποια ήταν τα απωθηµένα; - Το ότι είχα χάσει την οικογένεια µου, ότι είχα χάσει την
κόρη µου, το ότι είχα χάσει κάποιους φίλους εξαιτίας του χωρισµού µου και δεν σου κρύβω
ότι είχα χάσει και το τρίτο πρόσωπο. -Πολλές απώλειες... -Απώλειες! Ωραίο αυτό! - Η ζωή
σας είχε αποδιοργανωθεί... - Ναι..., ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση
1η, 17.2.2016). [...] - Μετά... µετά παρατήρησα, ότι παρόλο που δεν είµαι µεγάλος σε ηλικία,
τι να κάτσω να λέω και πού να πω..., δεν το έψαχνα καν! - Γιατί όµως;- Δεν ξέρω. Ίσως να
σκεφτόµουν ότι είναι και µάταιο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
22.2.2016). [...] - Ειλικρινά πιστεύω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς ή ευτυχώς, ο
καθένας όπως το πάρει, είναι καταδικασµένοι να παραµείνουν µοναχοί τους! Που τελικά όλοι
είναι µοναχοί τους. Ο άνθρωπος είναι µοναχός του. [...] - Εσείς πιστεύετε ότι ανήκετε σε
αυτή την κατηγορία; - Ναι το πιστεύω! Το πιστεύω. - Άρα ήδη έχετε βάλει µία ταµπέλα
στον εαυτό σας;- Βεβαίως... Όλα τα άλλα που γίνονται περιστασιακά είναι αυτό, επιφανειακό
και περιστασιακό. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 21.3.2016).

9.9. Αντίσταση στην ερευνητική διαδικασία - «αντίσταση στην αλλαγή»
Ένα από τα δευτερογενή, αλλά κεντρικά ζητήµατα, που αναδείχθηκαν από τις
αφηγήσεις των δύο ανδρών, είναι οι θεµατικές που προέκυψαν από τον αναστοχασµό του
Ευκλείδη και τη στάση του Ίωνα σε ότι αφορά την ερευνητική διαδικασία. Στους διαλόγους
µεταξύ της ερευνήτριας και των συµµετεχόντων, οι δύο άνδρες παρουσιάζονταν
ικανοποιηµένοι από τη διαδικασία. Ωστόσο, στο τέλος της διαδικασίας φανερώθηκε, ότι οι
δύο συµµετέχοντες διέθεταν ισχυρούς µηχανισµούς άµυνας και οι οποίοι τους προστάτευαν
από την αύξηση της ψυχικής έντασης, όπως παρουσιάζεται µέσα από το λόγο ή τη στάση
τους:
Ε: [...] -Υπάρχει κάποιο θέµα που το επαναξιολόγησες, το προσέγγισες διαφορετικά; Μετά τη συζήτηση εννοείς; -Όχι. - Όσον αφορά τι; Τον τρόπο που διεξήχθη; - Τον τρόπο που
διεξήχθη... -Άψογος. - Το περιεχόµενο της διαδικασίας... -Πολύ συγκεκριµένο και πολύ
καίριο. [...] -Εεε... να παρατήρησες κάποια δικιά σου αλλαγή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας; -Όχι. - Αλλαγή σε ότι αφορά τη διαδικασία πριν και αφού πήρες µέρος; Δεν µπορούσα να αξιολογήσω πριν, γιατί δεν είχα αντίστοιχη εµπειρία, οπότε δεν ήξερα τι µε
περιµένει βασικά, οπότε δεν είχα µέτρο σύγκρισης, οπότε πήγαινα στα τυφλά και δεν είχα
κάποια ιδιαίτερη προσµονή για κάτι από αυτή την συνέντευξη. Δεν περίµενα, δηλαδή, να µου
κάνει καλό ή να µου κάνει κακό ή οτιδήποτε. Ήµουν απαλλαγµένος από κάθε προσδοκία και
από κάθε προκατάληψη, άρα, επειδή δεν είχα άποψη λόγω έλλειψης γνώσης, δεν µπορούσα
να συγκρίνω. [...]- Τι εµπειρία τελικά αποκόµισες; - Πολύ καλή σαν εµπειρία ήτανε. Αλλά
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άσχετα µε το διαζύγιο..., δηλαδή σαν εµπειρία, σαν διαδικασία, ναι... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 14.2.2015).
Ι: [...] -Μου άρεσε! -Ωραία! - Δεν το περίµενα! -Χαίροµαι! -Βοηθάει ο ψυχολόγος! Που να
πάω στον άλλον τον... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).
[...] -Κοίτα έχει περάσει καιρός να κάνω µια σοβαρή συζήτηση µε γυναίκα. Χα! Εννοώ...,
θυµάσαι την προηγούµενη φορά που είχε περάσει η ώρα και µιλάγαµε πολύ και σου είπα ότι
µου έβγαλες κάτι πολύ θετικό… (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
22.2.2016).
Ερευνήτρια: Ο Ίωνας επέλεξε να εξαφανιστεί, πιθανώς ως προσπάθεια αποφυγής κρίσιµων
ζητηµάτων, καθώς όσο προχωρούσαν οι συνεντεύξεις θιγόντουσαν σε µεγαλύτερο βάθος
κρίσιµα θέµατα της ζωής του.

Οι δύο διαζευγµένοι άνδρες φαίνεται να παρουσίαζαν, σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική
θεωρία, το φαινόµενο της «αντίστασης στην αλλαγή». Αρνούνταν, απέφυγαν ή αντιστάθηκαν
να κάνουν µία σε βάθος προσπάθεια, ώστε να αλλάξουν, να ανατρέψουν τις παλιές –
παγιωµένες – δυσλειτουργικές ισορροπίες του εαυτού τους, όπως αυτά είχαν δηµιουργηθεί
στο πλαίσιο του οικογενειακού τους συστήµατος (Μαλακιώση-Λοίζου, 1999). Οι δύο άνδρες
αρνούνταν να έρθουν αντιµέτωποι µε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος, να έρθουν
«πρόσωπο µε πρόσωπο» µε τα άτοµα της οικογένειας και τις ουσιαστικές δυσκολίες. Από τα
λεγόµενά τους και από τη µη λεκτική τους συµπεριφορά αυτό που αναδεικνύεται είναι, ότι
αρνούνταν να διαφοροποιήσουν τον εαυτό τους, καθώς απέφευγαν να έρθουν αντιµέτωποι µε
τις σχέσεις τους και συνέχιζαν τα παλιά σχήµατα συµπεριφοράς, προκειµένου να εκτονώσουν
όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τη ψυχική τους ένταση, όπως προβάλλεται στις παρακάτω
αφηγήσεις τους:
Ε: [...]- Ε εντάξει, συγκεκριµένα και από µικρό παιδί θεωρούσα ότι εε..., θεωρώ ότι ο
διάλογος είναι η καλύτερη φάση για να τα καταφέρεις, εεε... ακόµα και ο διάλογος µε τον
εαυτό σου..., οπότε ναι, είτε διάλογος µε τον εαυτό µου, εξοµολόγηση δεν παίζει, ψυχολόγο
δεν έχω πάει... [...] - Αλλά δεν είµαι άνθρωπος που µου αρέσει να µοιράζοµαι τα προβλήµατα
µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι:[...] -Αυτός γενικά ο τρόπος αντίδρασης στις σχέσεις σας γενικότερα τόσο στο γάµο, όσο
και στις υπόλοιπες σχέσεις, έτσι να στρογγυλεύετε τις καταστάσεις, όπως µε αφορµή
αυτήν τη σχέση..., το να µην επιλέγετε την ξεκάθαρη έτσι... -Τον ευθύ τρόπο... -Τον ευθύ
τρόπο, ακριβώς... -Γιατί το κάνω; - Έτσι λειτουργούσατε και στο πλαίσιο του γάµου; - Στο
πλαίσιο του γάµου ήταν ένα τελείως διαφορετικό κοµµάτι. Μπορεί να λειτουργούσα ναι, αλλά
όχι στο βαθµό που το κάνω τώρα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
22.2.2016).

Οι δύο άνδρες, ο καθένας µε το δικό του µοναδικό τρόπο, παρουσιάζονται να µην
επιθυµούν να φανερώσουν ότι και οι ίδιοι βρίσκονταν σε ένα ατοµικό αδιέξοδο από τα
βιώµατα και τις επιλογές τους, εκλογικεύοντάς τα και υποστηρίζοντας, ότι τα είχαν
συνειδητοποιήσει ή ότι τα είχαν τακτοποιηµένα. Και οι δύο άνδρες µοιάζει να αντιµετώπιζαν
µία σε βάθος ψυχολογική διαδικασία ενδοσκόπησης ως µία «απειλή», γι’ αυτό και
αντιστέκονταν σε αυτή:
Ε: [...] -Ποιές είναι οι προσδοκίες από τη συµµετοχή σου; -Δεν είχα καµία προσδοκία σου
ξαναλέω. -Για ποιό λόγο τότε συµµετείχες σε αυτό; -Για ποιό λόγο συµµετείχα; Για πολλούς
λόγους, που είναι άσχετοι µε τη διαδικασία, µε το διαζύγιο. -Δεν έχει σηµασία. - Για ποιους
λόγους συµµετείχα; Αρχικά επειδή µου το πρότεινε µια φίλη και στη συνέχεια, εκτός αυτού,
είχα την περιέργεια να δω πώς θα είναι όλη αυτή η διαδικασία. Το είδα σαν µία εµπειρία
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τέλος πάντων. Την εµπειρία σαν διαδικασία τέλος πάντων. Δεν είχα ξανακάνει κάτι
αντίστοιχο και θεωρούσα ότι θα είναι µία επιπλέον εµπειρία. - Δεν είχες καµία προσδοκία; Όχι. Όχι. Η µόνη προσδοκία ήταν η εµπειρία που θα αποκοµίσω από αυτή την συνέντευξη.
[...]7.12. - Τώρα..., γιατί πιστεύεις ότι οι διαζευγµένοι πατέρες αρνούνται ή
δυσκολεύονται να µοιραστούν αυτή την εµπειρία τους µε κάποιο ειδικό ή µε κάποιον
ερευνητή;- (Σιωπή)... Για πολλούς λόγους... Άλλοι θέλουν να το ξεχάσουν, άλλοι θεωρούν
ότι δεν έχουν ανάγκη και άλλοι δε θέλουν να µπουν στη διαδικασία για κάτι το οποίο µπορεί
να νιώθουν τύψεις, επειδή το θεωρούν λάθος, επειδή το κάνανε ή αυτή η επανάληψη του
βιώµατος του διαζυγίου, το οποίο λίγο ή πολύ τους προκάλεσε αρνητικά συναισθήµατα, να
τους προκαλέσει παρόµοια αρνητικά συναισθήµατα και δε θέλουν να µπουν σε αυτήν τη
διαδικασία. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 13η, 14.2.2015).
Ι: [...] -Τι δεν σας άγγιξε (στην επαφή του µε έναν άνδρα ψυχολόγο); - Τι δεν... - Δεν µε
βοήθησε καθόλου! Και δεν µου άρεσε και το στυλ των ερωτήσεων. Ήταν σαν να µε είχε βάλει
κάτω και σε βάζω κάτω και σου κάνω ανάκριση. Αυτό δεν µου άρεσε. - Ήταν έντονος;
Επικριτικός; - Ναι. Ναι! Επικριτικός. Και συν το άλλο κοµµάτι. Δεν ξαναπάω, διότι δεν
ξέρω αν είναι εχέµυθος και γυρίσει και πει, α ο Ίωνας το και το..., φυσικά αν και είστε
εχέµυθοι..., πλέον έχω αλλάξει τακτική και ξέρω, ότι όποιος µιλάει για µένα την άλλη µέρα
του συµβαίνει ένα ατύχηµα! [...] - Ναι σοβαρά τώρα, έχω καιρό τώρα να κάνω σοβαρή
συζήτηση µε κοπέλα. Και να θίξουµε διάφορα θέµατα.- Αυτό πού πιστεύετε ότι πηγάζει;Από το γεγονός ότι έχω αποστασιοποιηθεί λίγο, παρόλο που... βαριέµαι και να µιλάω
ορισµένες φορές. Προσπαθώ να κάθοµαι σπίτι µοναχός µου. [...] - Μετά... µετά παρατήρησα,
ότι παρόλο που δεν είµαι µεγάλος σε ηλικία, τι να κάτσω να λέω και πού να πω..., δεν το
έψαχνα καν! - Γιατί όµως;- Δεν ξέρω. Ίσως να σκεφτόµουν ότι είναι και µάταιο.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016).

Εποµένως, παρόλο που οι αλλαγές αποτελούσαν µέρος της ζωής τους, οι δύο
συµµετέχοντες αντιστέκονταν σε αυτές. Η αντίσταση µπορεί να είναι φανερή και να έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής ή να µην είναι εµφανής, οπότε παρουσιάζεται µε
διάφορα αληθοφανή επιχειρήµατα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των δύο συµµετεχόντων:
Ε: [...]- Το ίδιο. Ναι, ότι θα µε επηρεάσει και ότι δεν θα έχει όλα τα δεδοµένα, ξέρεις... όσο
και να µιλήσεις, ακόµα και σε εσένα που έχω µιλήσει τόσες ώρες και καταλαβαίνεις πάνω
κάτω τι γίνεται, σκέψου φανταζόµενη σε σχέση µε εσένα αυτό το πράγµα..., δηλαδή δεν
µπορούµε να µπούµε ακριβώς στη θέση του άλλου και να καταλάβουµε ακριβώς τι νιώθει.
Αλλά σε σχέση µε τα δικά σου τα βιώµατα προσπαθείς έτσι σαν θεατής ξέρω ‘γώ, ξέρεις, σε
σχέση µε εµένα να καταλάβεις πώς έβλεπα τα πράγµατα τότε. Αλλά είναι πολύ πιο µακριά
όσο και να προσπαθήσεις από αυτό που είχα βιώσει εγώ τότε. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 11.12.2014).
Ι:[...]- Να σου πω κάτι, δεν πήγαινα τόσο πολύ για να βοηθήσω εµένα, αλλά πήγαινα
περισσότερο για να βοηθήσω τη µικρή. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση
2η, 22.2.2016).

Οι δύο πατέρες φαίνεται, ότι αντιστέκονταν µε κάθε τρόπο στην αλλαγή, αφού
ενεργοποιούσαν σηµαντικές ψυχολογικές αντιστάσεις, όπως είναι (Χαραλάµπους, 2006):
1. ο θυµός προς τον «συµπρωταγωνιστή» της αλλαγής:
Ε: [...] - Το ίδιο και αυτή..., επειδή ήταν από µέσα της πολύ επιθετικός σαν άνθρωπος,
προσπαθούσε να βρει το παραµικρό σε αυτά που θα της πεις να παρεξηγήσει, για να βγάλει
αυτή την επιθετικότητα που είχε µέσα..., εγώ αυτό φαντάζοµαι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.2.2014).
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Ι: [...] - Ξέρω ότι η πρώην γυναίκα µου είναι ένα άτοµο ψυχρό. Ψυχρό. Δεν της το έχω πει,
αλλά κανονικά είναι Ολλανδέζα. [...] - Πάρα πολλές φορές ένιωθα, ότι πρέπει να απολογηθώ
για κάτι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).

2. η απουσία εµπιστοσύνης προς τους άλλους:
Ε: [...] - Ναι, δεν ήθελα να επηρεαστώ. Να µην επηρεαστώ και αν επηρεαστώ δεν θα είναι
δική µου απόφαση ίσως. Ναι δεν ήθελα η απόφαση αυτή να έχει να κάνει µε άλλους ξέρω
‘γώ.(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 8η, 11.12.2014).
Ι: [...] - Δεν ξαναπάω, διότι δεν ξέρω αν είναι εχέµυθος και γυρίσει και πει, α ο Ίωνας το και
το..., φυσικά αν και είστε εχέµυθοι..., πλέον έχω αλλάξει τακτική και ξέρω, ότι όποιος µιλάει
για µένα την άλλη µέρα του συµβαίνει ένα ατύχηµα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2,
συνάντηση 2η, 22.2.2016).

3. η αποφυγή δύσκολων βιωµάτων:
Ε: [...] -προσπαθώ να µην το σκέφτοµαι... όταν είναι πάρα πολύ έντονο. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι: [...] - Ίσως για να αποφεύγω καταστάσεις. Κατ' ιδίαν συζητήσεις που δεν µε βολεύουν και
που... ξέρεις, όταν σε ρωτάει ο άλλος κάτι, κάποιες φορές λέω κάτι άλλο, ενώ δεν είναι η
αλήθεια... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

Κάθε αλλαγή, ακόµη και η πιο ασήµαντη, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει
κάποιο βαθµό αντίστασης, ο οποίος στην περίπτωση των δύο ανδρών ήταν εµφανής και κατά
τη διάρκεια της έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία ουσιαστικά αποτέλεσε µία δύναµη, που
κλόνισε και «απείλησε» την αυταρέσκειά τους, δηλαδή το συναίσθηµα που έχει η πλειοψηφία
των ατόµων, ότι όλα είναι «τακτοποιηµένα» και «επιλυµένα». Όταν αυτή η πεποίθηση
διαταράχθηκε µέσω της ερευνητικής διαδικασίας και του αναστοχασµού που καλούνταν να
κάνουν, τότε οι συµµετέχοντες ενεργοποιούσαν την αντίσταση, καθώς αυτή η διαδικασία
βιωνόταν ως µία απειλή. Τα κύρια συναισθήµατα, τα οποία τους απέτρεπαν να µπουν σε µία
διαδικασία αλλαγής, φάνηκε να είναι:
1.
Ανησυχία: Η συνειδητοποίηση ότι τα γεγονότα δεν εµπίπτουν απόλυτα
στον έλεγχό τους δηµιουργούσε ανησυχία, η οποία τους προκαλούσε την
πεποίθηση, ότι δεν ήταν σε θέση να προβλέψουν το µέλλον (Fisher, 2005):
Ε: [...]- Δεν είναι ότι τον παίρνει τον έλεγχο ο άλλος. Το θέµα είναι ότι η κατάσταση από τον
έλεγχο το δικό σου. [...] - Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι µερικά πράγµατα που είναι εκτός του
σχεδίου σου. Εκτός πλάνου ξέρω ‘γώ. Όχι εκτός πλάνου που έχεις σχεδιάσει από πριν. Εκτός
δικής σου υπευθυνότητας, εκτός δική σου ευθύνης. Δεν είναι δική σου ευθύνη αυτό. Χωρίς να
το έχεις προκαλέσει αυτό. Είναι τυχαίο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση
9η, 15.12.2014).
Ι: [...]-Δεν µπορώ να πω ότι το διαχειριζόµουν και νοµίζω ότι αποδείχθηκε ότι δεν το
διαχειριζόµουνα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

2.
Ελπίδα: Παρά τις αλλαγές που είχαν υποστεί, εξακολουθούσαν να έχουν
µία αίσθηση προσµονής για βελτίωση, ειδικά σε ότι αφορά τη σχέση τους µε τα
παιδιά:
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Ε: [...] - Δεν είναι µόνιµο, γιατί φαντάζοµαι ότι θα αλλάξει µόλις µεγαλώσουν λίγο, που θα
ζουν αλλού τέλος πάντων, θα έχουµε εννοείται άλλη επικοινωνία. [...] - Αλλά σίγουρα θα
είναι καλύτερα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 12η, 30.1.2015).
Ερευνήτρια: Ο Ίωανας εξέφραζε την επιθυµία και την πεποίθηση ότι θα οικοδοµήσει µία
ακόµη πιο στενή σχέση µε την κόρη του στο µέλλον, στο πλαίσιο της οποίας κυρίαρχα
στοιχεία θα είναι η οικειότητα και η ελευθερία έκφρασης.

3.
Φόβος: Η συνειδητοποίηση ότι ίσως θα έπρεπε να ενεργήσουν µε
διαφορετικό τρόπο, τους έκανε να φοβούνταν τον αντίκτυπο που θα είχε στην
αυτοαντίληψή τους και στο πώς οι άλλοι τους βλέπουν (Fisher, 2005):
Ε: [...] - Εσύ πιστεύεις ότι έχεις µερίδιο ευθύνη απέναντι σε αυτή την συναισθηµατική
της κατάσταση; - Δεν µπαίνω στη διαδικασία να το σκεφτώ αυτό και αυτό που µε κάνει να
µην µπαίνω σε αυτήν τη διαδικασία... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση
12η, 30.1.2015).
Ι:[...] -Γιατί έχετε επιλέξει να µην το σκέφτεστε; -Δεν έχει νόηµα να το σκέφτοµαι. Με
παραδειγµάτισε, µου έµαθε κάποια πράγµατα, αλλά ως εκεί... µετά πιο πολύ κακό µου
κάνει..., α που κάναµε αυτό..., δεν έχει νόηµα! Σε εµποδίζει να προχωρήσεις. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 22.2.2016). [...] - Δεν θέλω να θυµάµαι και πολλά,
πολλά (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 3η, 24.2.2016).

4.
Ενοχή: Η αλλαγή σηµαίνει, ότι αρχίζει ένα άτοµο να εξερευνά το πώς
ενήργησε / αντέδρασε στο παρελθόν, να εξετάζει εναλλακτικές ερµηνείες και να
επαναπροσδιορίζει την αίσθηση του εαυτού, γεγονός το οποίο µπορεί να
προκαλέσει στο άτοµο συναισθήµατα περαιτέρω ενοχής για τις επιπτώσεις της
συµπεριφοράς του και να δηµιουργηθεί η αίσθηση ενός απειλητικού
περιβάλλοντος (Fisher, 2005):
Ε: [...] - Οι ενοχές πώς πιστεύεις ότι δηµιουργήθηκαν, αφού πιστεύεις ότι εσύ δεν είχες
κάποια ευθύνη για το διαζύγιο; - Ε τι σηµαίνει αυτό..., ίσως να έχει επηρεάσει τα παιδιά...,
τύψεις..., απλά ένιωθα µία ευθύνη ξέρω ‘γώ. Ότι µπορεί να δηµιουργώ κάτι κακό στην όλη
ιστορία...., µπορεί χωρίς τη θέληση µου ή επειδή πρέπει ξέρω ‘γώ. Αλλά αυτή µου η δράση
µπορεί να προκαλεί µία αντίδραση στα παιδιά, που να µην είναι και τόσο ξέρω ‘γώ υγιής.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι: [...] - Μετά το βιώσατε ενοχικά ή όχι; - Εντελώς! Καταδικαστικά, όχι ενοχικά απλά.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η, 17.2.2016).

5.
Απογοήτευση: Η συνειδητοποίηση εκ µέρους τους, ότι οι αξίες, οι
πεποιθήσεις και οι στόχοι τους ήταν ασύµβατα µε την πραγµατικότητα,
οδήγησαν τελικά στην παραίτηση (Fisher, 2005):
Ε: [...] - Εσύ πώς προσπαθούσες να στρέψεις τη σχέση από την κατηφορική, να την
στρέψεις σε ανηφορική; Δηλαδή εσύ πώς προσπαθούσες πρακτικά αυτό; - Με διάφορους
τρόπους. Με την υποχώρηση, µε την προσπάθεια συζήτησης µε..., ακόµα και µε την... µε την
απραξία..., από την άποψη ότι αφήνεις το χρόνο να φτιάξει µόνος του τα πράγµατα ξέρω ‘γώ.
Πιστεύοντας ότι ο άλλος ή και εσύ, να συµβιβαστείς συνειδητά µε κάποια πράγµατα ή να
αλλάξεις χαρακτήρα ή δεν ξέρω τι..., αλλά καµία από αυτές τις µεθόδους δεν είχαν
αποτέλεσµα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 9η, 15.12.2014).
Ι: [...] - Οι διαφωνίες µας. Οι διαφωνίες µας. Και γενικά καµία ταύτιση απόψεων δεν
υπήρχε.Και αυτό γινόταν συχνά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η,
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22.2.2016). [...] - Δεν µπορώ να πω ότι το διαχειριζόµουν και νοµίζω ότι αποδείχθηκε ότι δεν
το διαχειριζόµουνα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 4η, 2.3.2016).

Από τις αφηγήσεις των υπό µελέτη διαζευγµένων ανδρών φαίνεται, ότι αρνούνταν να
µπουν σε µία σε βάθος διαδικασία επαναξιολόγησης των βιωµάτων τους και του εαυτού τους,
επειδή αυτό γινόταν αντιληπτό ως µια «απειλή» του τρόπου που βίωναν τον εαυτό και την
ταυτότητα τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν βιώνουν µία πραγµατική απώλεια,
αρνούνται να µπουν σε µία διαδικασία αλλαγής, διότι αυτό απαιτεί να εισέλθουν σε µία
διαδικασία νέας µάθησης, η οποία προκαλεί άγχος, καθώς διαταράσσεται η ισορροπία,
εφόσον επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις, οι αλληλεπιδράσεις, οι αντιλήψεις και η αίσθηση
του εαυτού. Το άγχος που δηµιουργείται ενεργοποιεί τους αµυντικούς µηχανισµούς για την
αποφυγή επαναπροσδιορισµού του τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών και των
προτύπων συµπεριφοράς, τα οποία µέχρι τότε εξασφάλιζαν στο άτοµο µία αίσθηση
ψυχολογικής ασφάλειας και ελέγχου της ζωής και του µέλλοντος (Schein, 2002).
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε εννέα οργανώσεις, - σε
εξακόσιους δεκαπέντε 615 εργαζοµένους, οι οποίοι υποβάλλονταν σε σηµαντικές αλλαγές.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν θετική συσχέτιση µεταξύ της ενεργοποίησης
παθολογικών µηχανισµών άµυνας και της αντίστασης στην αλλαγή, ενεργοποιώντας
συµπεριφορές όπως η αποµόνωση, η αποσύνδεση και η άρνηση. Σύµφωνα µε τους Scott και
Jaffe (1998, όπως αναφέρεται στο Bovey & Hede, 2001), ασυνείδητες διεργασίες προκύπτουν
όταν τα άτοµα εκτίθενται σε διεργασίες αλλαγής. Ειδικότερα, τα άτοµα χρησιµοποιούν
ασυνείδητα καλά ανεπτυγµένους και συνήθεις µηχανισµούς άµυνας για την προστασία τους
από την αλλαγή και από τα συναισθήµατα άγχους που προκαλούνται από αυτήν τη
διαδικασία. Η αντίσταση είναι ένα φυσικό µέρος της διαδικασίας αλλαγής και εµφανίζεται
λόγω της µετάβασης από το γνωστό στο άγνωστο. Από όλα τα παραπάνω, οι δύο
συµµετέχοντες φαίνονται καθηλωµένοι σε παλιά δυσλειτουργικά σχήµατα, τα οποία τους
βοηθάνε να διατηρούν το αίσθηµα ασφάλειας και την αίσθηση ενός σταθερού περιβάλλοντος.
Φαίνεται να αντιστέκονταν στις σε βάθος αλλαγές, στο καινούργιο, στο νέο, στο διαφορετικό
µε κάθε τρόπο. Επέλεγαν να κοιτάζουν κυρίως προς τα «έξω» και όχι προς τα µέσα, καθώς
µοιάζει να ήταν «γαντζωµένοι» σε παλιά µεµαθηµένα πρότυπα συµπεριφοράς, τα οποία
άλλαζαν µορφή, δίνοντας µία αίσθηση εξέλιξης, αλλά στην πραγµατικότητα αυτά συνέχιζαν
να υπηρετούν πάντα τις ίδιες λειτουργίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο πρωτογενών
σχέσεων. Μια τέτοια θέση ήταν περισσότερο εύκολη και λιγότερο επώδυνη, αλλά εµποδίζει
την κατάκτηση ενός υψηλότερου βαθµού διαφοροποίησης, όπως αναδεικνύεται από τα λόγια
των δύο ανδρών:
Ε: [...]- Απλά ήταν ο χαρακτήρας της τέτοιος, οι ορµόνες της... ήτανε.. που σε οδηγεί, θολώνει
το κεφάλι σου και σε οδηγεί να κάνεις καβγά. Δηλαδή ήθελε πάντα να τσακώνεται µε
κάποιον! -Πιστεύεις ότι αυτό µπορεί να ήταν µια έκφραση υπερευαισθησίας; -Καµία
σχέση! Δεν ήταν καθόλου ευαίσθητη! [...] - Το ίδιο και αυτή..., επειδή ήταν από µέσα της
πολύ επιθετικός σαν άνθρωπος, προσπαθούσε να βρει το παραµικρό σε αυτά που θα της πεις
να παρεξηγήσει, για να βγάλει αυτή την επιθετικότητα που είχε µέσα..., εγώ αυτό φαντάζοµαι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 2, συνάντηση 2η, 17.2.2014). [...] - Αν εξαιρέσεις τη
γνώση που αποκτάς από την αναδροµή και τη σκέψη σαν ένα µάθηµα όλη αυτή την
κατάσταση και µαθαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου και κατ’ επέκταση και τους άλλους εε...
βγάζεις κάποια συµπεράσµατα για να µην ξανακάνεις τα ίδια λάθη στη ζωή σου ή οτιδήποτε...
Ναι, συναισθηµατικά δεν µε επηρέασε... να µε κάνει άλλο άνθρωπο. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 10η, 23.12.2014).
Ι: [...] - «Κοιτάω τον καθρέφτη και αντί να ρίξω µια µπουνιά χαµογελώ στον ψεύτη»,
καταλαβαίνεις τι λέει... Ξέρω ότι έχω κάνει πολλά, τι λάθη έχω κάνει, και όµως δεν µε
ακυρώνουν, τα υποστηρίζω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 1η,
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17.2.2016). [...] - Ξέρω ότι η πρώην γυναίκα µου είναι ένα άτοµο ψυχρό. Ψυχρό. [...]-Πάρα
πολλές φορές ένιωθα, ότι πρέπει να απολογηθώ για κάτι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 5, συνάντηση 5η, 21.3.2016).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο «καθρέφτης» των παιδικών ψυχών:
Ο: [...] - Τι τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό; - ...-Θέλεις
να µου πεις; - ...-Δε θέλεις. Θέλεις να µου πεις το λόγο που δε θέλεις; - Γενικά δε
θέλω... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 2.8. 2012).
Σ: [...] - «Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε τους γονείς µου είναι
σαν...» [...] - Μία µαµά µε ένα παιδί που αγκαλιάζονται... (µεταφορικό έργο 1. «Ο
τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε τους γονείς µου είναι σαν...» ,
συνάντηση 10η, 4.10. 2012).
Ευ: [...] - Ο τρόπος που βιώνεις τη σχέση σου µε τους γονείς σου είναι σαν... Αυτοκινητόδροµος. - Κάτι άλλο; - Αυτό. - Τι σηµαίνει αυτό; -Ότι πολλές στροφές
έχει. Ότι σε ζαλίζει... - Άτσαλες στροφές ή οµαλές; - Άτσαλες και οµαλές. - Μµ!
Είναι κουραστικός ή όχι; - Κουραστικός! (µεταφορικό έργο 1. «σχέση µου µε τους
γονείς µου είναι σαν» , συνάντηση 10η, 4.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρένια, µέσα από το χαµόγελο του προσώπου της, µοιάζει να
αποτυπώνει το «χαµόγελο» της ψυχής της.

10.1. Εισαγωγή
Στο δωδέκατοκεφάλαιο της εργασίας, θα παρουσιαστεί το ψυχολογικό προφίλ των
τεσσάρων υπό µελέτη παιδιών διαζευγµένων γονέων, του Οδυσσέα, της Σαββίνας, του
Ευγένιου και της Ζαχαρούλας ηλικίας δεκατριών, έντεκα, έντεκα και έξι ετών αντίστοιχα,
βασισµένο στην παρατήρηση, τις συνεντεύξεις και τα προβολικά - µεταφορικά έργα.
Μέσα από τον αφηγηµατικό λόγο των παιδιών, επιχειρείται µία σε βάθος ανάλυση του
τρόπου που βίωσαν τη διαδικασία του διαζυγίου. Χρησιµοποιώντας τη συστηµική και τη
φαινοµενολογική προσέγγιση, η ερευνήτρια «συγχωνεύτηκε» µε τις εκφρασµένες εµπειρίες
των ερωτηθέντων, οι οποίοι, µέσα από τη δική τους παιδική φωνή, εξέφρασαν τις µοναδικές
τους εµπειρίες, τις συγκινήσεις και τα θετικά και αρνητικά νοήµατα που απέδιδαν στα
γεγονότα της ζωής τους σε σχέση µε το διαζύγιο των γονέων τους. Διερευνώντας τις
αντιλήψεις και τα βιώµατα των υπό µελέτη παιδιών σχετικά µε την οικογενειακή ζωή µετά το
γονεϊκό διαζύγιο, αναδείχθηκε η θέση των παιδιών σε σχέση µε την αλλαγή της δοµής της
οικογένειας. Συνήθως στις επιστηµονικές εργασίες τα παιδιά απεικονίζονται ως «θύµατα»
µέσα σε ένα γονεϊκό διαζύγιο (Amato & Booth, 1997). Όµως, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας
δεν επιχειρήθηκε να διατυπωθούν συµπεράσµατα και να αποδοθούν «ταµπέλες», αλλά
στόχος ήταν τα ίδια τα παιδιά να µιλήσουν για το πώς αντιλαµβάνονταν τα ίδια το διαζύγιο
ως εµπειρία και ως νέα κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατόν να εντοπιστούν οι
εναλλακτικές θέσεις που το κάθε παιδί µπορεί να υιοθέτησε και όχι να του αποδοθούν θέσεις,
µε παθητικό τρόπο, από τους άλλους. Αυτό αποτυπώνει, ότι το κάθε παιδί είχε πολλά να πει
για το πώς η οικογενειακή ζωή του είχε αλλάξει ή είχε επηρεαστεί. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε
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η ανάλυση και η συζήτηση τεσσάρων σηµαντικών θεµατικών, όπως αυτές διαµορφώθηκαν
από τον αφηγηµατικό και µεταφορικό λόγο των παιδιών:
•
•
•
•

Η θέση των παιδιών στο οικογενειακό σύστηµα.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρµογή των παιδιών στο διαζύγιο.
Οι δυσµενείς επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά.
Οι θετικές διαστάσεις του διαζυγίου στη ζωή των παιδιών.

Τα παιδιά της παρούσας µελέτης δεν διατύπωσαν συνεκτικές γραµµικές αφηγήσεις
για το οικογενειακό τους ιστορικό και την οικογένειά τους και κρίσεις – υποθέσεις για το
λόγο για τον οποίο η οικογένειά τους ήταν οργανωµένη µε το συγκεκριµένο τρόπο, καθώς και
για τις συνέπειες αυτής της οργάνωσης. Ένας λόγος γι’ αυτόν τον περιορισµό, µπορεί να ήταν
η ηλικία των παιδιών, δηλαδή µπορεί να επηρέασε ότι κάποια από τα παιδιά ήταν µικρά, ενώ
τα µεγαλύτερα δεν ενθαρρύνονταν να µιλούν για την ποιότητα ή τη δοµή των οικογενειακών
σχέσεων ή τη σχέση των γονέων. Επιπλέον, ενδέχεται να ήταν επηρεασµένα από τη
συµπεριφορά των γονέων σε «ξένους» ή να πίστευαν ότι η οικογένεια και τα οικογενειακά
θέµατα εξακολουθούσαν να αποτελούν ιδιωτική υπόθεση. Γι’ αυτούς του λόγους, στην
παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν και εναλλακτικά εργαλεία (προβολικά - µεταφορικά µέσα) για
την άντληση πληροφοριών / αφηγήσεων σε ότι αφορά τα βιώµατά τους.
Συνολικά, στην παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε να δοθούν µε έναν πιο οργανωµένο και
συστηµατικό τρόπο - µε τη µορφή κεφαλαίων - οι αφηγήσεις των παιδιών, οι οποίες
αντιµετωπίστηκαν ως θέσεις για την εµπειρία του παρελθόντος – δηλαδή, ως ένας τρόπος που
επέλεξαν για να εκφράσουν ή να δείξουν την ιστορία ζωής τους, ανάµεσα σε πολλούς
άλλους. Εποµένως, πρώτον, στόχος ήταν να προσδιοριστεί ο τύπος των αφηγήσεων των
παιδιών και πώς αυτός συσχετιζόταν µε το συναισθηµατικό περιβάλλον των γονέων τους και
δεύτερον, προσδιορίζοντας τη θέση του κάθε παιδιού, να γίνει, κατά το δυνατό, επέκταση από
το συγκεκριµένο πλαίσιο, σε ευρύτερες ηθικές αξιολογήσεις της οικογενειακής ζωής.
10.2. Η σύγκλιση των τεσσάρων µοναδικών παιδικών «ταξιδιών»
10.2.1. Η θέση των παιδιών στο οικογενειακό σύστηµα – «αόρατα παιδιά»
Η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν το γονεϊκό χωρισµό,
φαίνεται, από τις αφηγήσεις τους, να ήταν ακατάλληλη, όσον αφορά τις ευκαιρίες να
συµµετέχουν ισότιµα στις γονεϊκές αποφάσεις, συζητήσεις, πληροφορίες και ρυθµίσεις, οι
οποίες επηρέαζαν τη ζωή τους.Ειδικότερα στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Σαββίνας, το
επίπεδο συµµετοχής των παιδιών φαίνεται από ακόλουθες αφηγήσεις να ήταν εξαιρετικά
χαµηλό, σε ότι αφορά τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και ισότιµης συµµετοχής και
εξαιρετικά υψηλό, σε ότι αφορά τη συµµετοχή τους στις γονεϊκές συγκρούσεις προ και µετά
διαζυγίου. Η ποιότητα της συµµετοχής τους ήταν εξαιρετικά δυσλειτουργική για τα παιδιά,
καθώς συµµετείχαν στην ανοιχτή σύγκρουση των γονέων και όχι σε λειτουργικές διαδικασίες
αποφάσεων, αλληλεπιδράσεων και ανοιχτού διαλόγου:
Ο: [...] - Τι τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό; - ... (Σιωπή)
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012). [...]-Λέει να πάω..., να
συνεχίσω εκεί... -Ποιος το είπε αυτό; Ο µπαµπάς σου; - Και οι δύο... το λένε, και η µαµά και
ο µπαµπάς το λένε... - Εσύ τι θέλεις; - .... -Εσύ τι προτιµάς; - .... - Από ποιον εξαρτάται πού
θα πας; - Από αυτούς... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 20, συνάντηση 7η, 18.6. 2012).
Σ: [...] 1.2.7. - Θα µπορούσες να µου πεις την πιο «σκοτεινή» σου ανάµνηση που είχες; Με τη µαµά και τον Ο; -Με όποιον θες εσύ..., αλλά να είναι η πιο «σκοτεινή» ανάµνησή
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σου. - Όταν χώρισε η µαµά µε τον µπαµπά. - Το θυµάσαι; - Ναι. - Θα ήθελες να µου το
περιγράψεις; - Ναι..., κάτω ήταν τα ρούχα του µπαµπά, οι βαλίτσες, ήταν εδώ ο Ο. και της
λέγαµε: «µαµά γιατί χωρίσατε;». Δεν µου απάντησε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
4, συνάντηση 2 η, 24.5. 2012). [...] - Πώς έµαθες για την είδηση ότι οι γονείς σου, ας πούµε,
θα χωρίσουν; - Πώς το κατάλαβα;-Πώς το κατάλαβες.., πώς το έµαθες..., πώς το
αντιλήφθηκες; - Α! Είδα τις βαλίτσες του µπαµπά. Χα.. -Είχε προηγηθεί µια συζήτηση ή
ξαφνικά; - Δε θυµάµαι, γιατί ήµουν µικρή. Χα, χα...- Απλά θυµάσαι τις βαλίτσες; - Ναι.
[...]4. - Γενικά, όταν λες στη µαµά σου κάποια πράγµατα για τον µπαµπά σου, να στον
περιγράψει.., αν σου πει κάτι..., τι συνήθως σου λέει; Όταν µιλάει γι’ αυτόν τι λέει; - Ότι
γι’ αυτό χωρίσανε...!!-Τι σου λέει πιο συχνά για εκείνον; - Ε ότι... Δεν ξέρω... τι µου λέει...
εε... - Τι; - Μου λέει..., τι µου λέει για τον µπαµπά; Χα, χα... - Μ! - ... - Σε δυσκολεύει κάτι
να µου πεις; - Τι να πω... - Γενικά τι σου λέει η µαµά σου για τον µπαµπά σου; - ... Χα Γιατί γελάς; - Χα... - Γενικά σου µιλάει θετικά ή αρνητικά για εκείνον; - Αρνητικά..., ότι
είναι καλός στα µαθηµατικά... -Ναι...! - ... - Τι άλλο σου λέει; - Μµµ... 5. - Ωραία, ο
µπαµπάς σου για τη µαµά σου τι άλλο σου λέει; - Ωωω χα... χα..., ότι είναι βλαµµένη και ότι
είναι σαν βλαµµένη... - Ναι. - Μµµ...(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση
13η, 4.10. 2012). [...] -Γιατί εσύ τον χώρισες; - Ναι. - Γιατί; - Για κάποιο λόγο. - Για ποιόν; - Ε
για κάποιο λόγο! Είχε... για κάποιο λόγο τον χώρισα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
46, συνάντηση 14η, 4.10. 2012).

Στην περίπτωση του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας αναδεικνύεται, ότι το επίπεδο
συµµετοχής τους βρισκόταν σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο, καθώς δεν είχαν την ευκαιρία να
εκφράσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις τους, τα διλήµµατα και τα συναισθήµατα τους, αλλά
ούτε και να συµµετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, στο παρελθόν
προκύπτει ότι είχαν υψηλό βαθµό συµµετοχής στις γονεϊκές διαφωνίες. Θα µπορούσε να
ειπωθεί, όπως αναδεικνύεται από τις παρακάτω αφηγήσεις, ότι τα δύο παιδιά δέχονταν
παθητικά από το παρελθόν µέχρι σήµερα τις αποφάσεις και τις δράσεις των γονέων τους:
Ευ:[...] - Πώς µπορείς να κάνεις ένα γονιό να αλλάξει τη συµπεριφορά του; - Να µιλήσεις.
- Δηλαδή τι να του πεις; - Να µιλήσει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση
10η, 24.7. 2012). [...] 1. - Εσύ θα ήθελες να µου πεις, για παράδειγµα, πώς έµαθες, πώς
κατάλαβες ότι θα έχεις µία διαφορετική µορφή οικογένειας; - Γιατί η µαµά µου είπε ότι
έχουν χωρίσει µε το µπαµπά. - Σου είπε κάποιο λόγο γι’ αυτό; - Όι! [...] - Εσύ το είχες
καταλάβει ή ήταν το πρώτο άκουσµα; - Το πρώτο άκουσµα. [...]3. - Μου είπες, ότι τότε
δεν σου είπαν το λόγο. Κάποια άλλη στιγµή σου είπαν το λόγο; - Όχι! - Εσύ υποθέτεις
ποιός ήταν ο λόγος; - Γιατί δεν τα πήγαιναν καλά µαζί. - Για ποιό λόγο; - Δε ξέρω. 4. - Όταν
η µαµά σου µιλάει για το µπαµπά σου συνήθως τι πράγµατα σου λέει; - Δεν µου µιλάει. Δεν αναφέρεται σε εκείνον; - Όχι. 5. - Ο µπαµπάς σου τι λέει για τη µαµά σου; -Τίποτα. Δεν αναφέρεται ο ένας στον άλλον; - Όχι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36,
συνάντηση 12η, 4.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα αποκλειόταν συστηµατικά από τη διαδικασία λήψης των
αποφάσεων, µε τα προσχήµατα της ύπαρξης πλήθους αναπτυξιακών δυσκολιών και της
µικρής της ηλικίας.

Ο Hart (1992), παροµοιάζοντας το επίπεδο συµµετοχής των παιδιών µε µία «σκάλα»,
υποστηρίζει, ότι κυριαρχούν οκτώ «σκαλοπάτια» σε ότι αφορά τη συµµετοχή των παιδιών
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο συµµετοχής των παιδιών
στο σχεδιασµό των αποφάσεων, τόσο υψηλότερα επίπεδα ενεργητικότητας και αυτονοµίας
αναπτύσσουν τα παιδιά, καθώς καλούνται να εκφράσουν απόψεις, σκέψεις και
συναισθήµατα. Στο χαµηλότερο επίπεδο - «σκαλοπάτι» είναι τα παιδιά, που κάνουν ό,τι
υπαγορεύουν οι ενήλικες. Σε υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται τα παιδιά, τα οποία καλούνται
να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατα τους, αλλά χωρίς να τους δίνεται η
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δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις, ενώ σε υψηλό επίπεδο βρίσκονται τα παιδιά, που είναι σε
θέση να συµµετέχουν ισότιµα µε τους ενήλικες στις συζητήσεις και στις αποφάσεις και να
καθορίζουν τις θεµατικές της συζήτησης. Ο Hart (1992) και ο Shier (2001) υποστηρίζουν, ότι
υπάρχουν διαδοχικά επίπεδα συµµετοχής (όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα 7.
Επίπεδο 1 - 3 µη συµµετοχή και 4 - 8 βαθµός συµµετοχής), που παρέχουν αντίστοιχες
ευκαιρίες στα παιδιά για εξουσία και ευθύνη στις διαδικασίες της οικογένειας προ και µετά
διαζυγίου.
8.Πρωτοβουλία από το παιδί, από
κοινού αποφάσεις µε ενήλικους
7.Πρωτοβουλία

από

το

παιδί

και

κατευθυντικός ρόλος
6.Πρωτοβουλία από τον ενήλικα, από
κοινού αποφάσεις µε τα παιδιά
5.Συµβουλευµένο και πληροφορηµένο
το παιδί
4.Ανάθεση

και

πληροφόρηση

του

παιδιού
3.Αναγνώριση του παιδιού
2.Μη συµµετοχή του παιδιού
1.Χειραγώγηση

Σχήµα 7. «Σκάλα της φωνής των παιδιών» – Επίπεδα της συµµετοχής των παιδιών στις αποφάσεις.
Πηγή: AdamFletcher (2011) από την εργασία του RogerHartetal. (1994).

Μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, υποστηρίζει την κατανόηση των παιδικών
«φωνών» και αντιδράσεων και τη συµµετοχή των παιδιών στις διαδικασίες που λαµβάνουν
χώρα προ και µετά διαζυγίου (Butler et al., 2002· Cashmore & Parkinson, 2008· Goldson,
2006· Kelly, 2002· Marchant & Kirby, 2004· McIntosh, 2007· Neale & Smart, 2001·
O’Quigley, 2000· Parkinson et al., 2007). Ερευνητές που διεξήγαγαν συνεντεύξεις σε παιδιά
στο Κονέκτικατ, σε σχέση µε την κατανόηση των παιδιών σε ότι αφορά το διαζύγιο των
γονέων τους, κατέληξαν, επίσης, στο συµπέρασµα, ότι τα παιδιά είχαν ανάγκη να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικά µε το διαζύγιο, τη σχέση των γονέων και τη µεταξύ τους
αλληλεπίδραση (Pruett, 1999). Έχει διαπιστωθεί, επιπλέον, ότι κυρίαρχο παράπονο των
παιδιών από το διαζύγιο των γονέων τους, µακροπρόθεσµα είναι η συνειδητή απόκρυψη
σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε αυτό (Lyon et al., 1998· Wallerstein & Lewis, 1998).
Στην παρούσα έρευνα, το επίπεδο και το είδος της συµµετοχής των τεσσάρων παιδιών
σε αυτήν δεν ευνοούσε την οµαλή προσαρµογή στο χωρισµό των γονέων, καθώς βρίσκονταν
σε ακατάλληλα «σκαλοπάτια» συµµετοχής. Στο ένα άκρο βρισκόταν ο Ευγένιος και η
Ζαχαρούλα,οι οποίοι έγιναν απλοί δέκτες της απόφασης των γονέων και στο άλλο άκρο
βρισκόταν ο Οδυσσέας και η Σαββίνα, καθώς τα δύο αυτά παιδιά συµµετείχαν µε
ακατάλληλο τρόπο, αφού, όπως περιγράφεται, ήταν παρόντα στη βίαιη αποµάκρυνση του
πατέρα από το σπίτι, στοιχείο το οποίο φανερώνει πως ήταν υπερβολικά εκτεθειµένα στα
ιδιωτικά ζητήµατα των γονέων τους, δηλαδή είχαν µία µη λειτουργική συµµετοχή στις ήδη
προδιαγεγραµµένες αποφάσεις των ενηλίκων. Παράλληλα, τα παιδιά της έρευνας στερούνταν
τη δυνατότητα συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς δεν εισακούονταν οι
παιδικές τους «φωνές», µε αποτέλεσµα να µην έχουν τις απαραίτητες πηγές ανάπτυξης
ανεξαρτησίας και οµαλής προσαρµογής. Ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά έµαθαν για το
χωρισµό των γονέων τους, αν και ποικίλλει σηµαντικά, είχε ως κοινό σηµείο, ότι δε διέθεταν
καθόλου ή επαρκείς ή/και κατάλληλες πληροφορίες, γεγονός το οποίο ενίσχυε τα αισθήµατα
σύγχυσης και ανασφάλειας των παιδιών. Σε γενικές γραµµές, το πρότυπο φαίνεται να ήταν οι
γονείς να προχωρούν στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης. Στις περισσότερες
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περιπτώσεις τα παιδιά γίνονταν γνώστες αυτής µέσω µίας σειράς διαφορετικών τρόπων,
χωρίς όµως να κατανοούν πλήρως τις συνέπειες, τα αίτια ή τη σοβαρότητα των προβληµάτων
και των αποφάσεων, όπως φανερώνεται από τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Ο: [...] - Εσένα γιατί δεν σε αφήνει η µαµά σου; - Φοβάται... -Τι φοβάται; - Τα πάντα... Τα πάντα..., τι, σε σχέση µε εσένα ή τα πάντα στη ζωή της; - Τα πάντα... - Είναι
φυσιολογικός ο φόβος της ή παράλογος; - Τόσο πολύ... [...] - Εσένα αυτός ο φόβος σε
αγχώνει, σε ταράζει...; - Κάπου... - Για Την Σ. έχεις; - Ότι είναι δυνατή..., ότι... [...] - Τι
τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό; - (Σιωπή )...(βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] 83. - Εσύ νιώθεις ότι σήµερα είσαι ανεξάρτητη σε σχέση µε τους γονείς σου ή
είσαι προσκολληµένη; - Προσκολληµένη; - Εξαρτηµένη από... - Μαµάκιας; - Ναι!
Μπράβο! Ή µπαµπάκιας; - Μπαµπάκιας; Χα, χα! Με τον µπαµπά, εντάξει δεν έχω
πωρωθεί... - Τι; - Δεν έχω πωρωθεί. Με τη µαµά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30,
συνάντηση 10η, 4.10. 2012). [...] - Πώς έµαθες για την είδηση ότι οι γονείς σου, ας πούµε,
θα χωρίσουν; - Πώς το κατάλαβα; -Πώς το κατάλαβες..., πώς το έµαθες..., πώς το
αντιλήφθηκες; - Α! Είδα τις βαλίτσες του µπαµπά.[...] 3. - Εκ των υστέρων σου είπαν οι
γονείς σου το λόγο, σου είπαν για το διαζύγιο; - Ότι δεν µπορούν να είναι µαζί. - Αυτό σου
είπαν και οι δύο; - Η µαµά µου το έχει πει αυτό. - Ο µπαµπάς σου τι σου έχει πει; - Ότι ο
µπαµπάς και η µαµά δεν ταιριάζανε και ότι έπρεπε να χωρίσουν. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 4.10. 2012).
Ευ: [...] 108. - Στο µέλλον πιστεύεις ότι θα µπορούσες να ζήσεις χωρίς τους γονείς σου; Όχι. -Έχεις ανάγκη την παρουσία τους; - Ναι. 109. - Ποιό θα ήταν το καλύτερο πράγµα
που θα µπορούσες να κάνεις για τους γονείς σου; - Όταν µεγαλώσω να τους φροντίζω.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 24.7. 2012). [...] 1. - Εσύ θα
ήθελες να µου πεις, για παράδειγµα, πώς έµαθες, πώς κατάλαβες ότι θα έχεις µία
διαφορετική µορφή οικογένειας; - Γιατί η µαµά µου είπε ότι έχουν χωρίσει µε τον µπαµπά. Σου είπε κάποιο λόγο γι’ αυτό; - Όι! - Εσύ τι υπέθεσες; - Γιατί έχουν πάρει διαζύγιο και
µένει µακριά. - (µιλάει η Ζ. ) - Σε ευχαριστώ Ζ.! Μου είπες ότι δεν σου είπαν το λόγο...,
ποιος σου το ανακοίνωσε; - Και οι δύο. - Θα ήθελες να µου περιγράψεις εκείνη την φάση;
- Ο µπαµπάς και η µαµά καθόντουσαν στο τραπέζι και µε φωνάζουνε..., πάω εγώ και µου λέει
ο µπαµπάς ότι έχουν χωρίσει. - Μµ! - (Σιωπή)... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36,
συνάντηση 12η, 30.5. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα είχε αναπτύξει σχέση προσκόλλησης µε τη µητέρα της, διότι δεν
της παρέχονταν ευκαιρίας για αυτόνοµες ενέργειες και λήψη πρωτοβουλιών.Στη Ζαχαρούλα
δεν έδωσαν καµία πληροφορία και εξήγηση για τον γονεϊκό χωρισµό, στηριζόµενοι στο
ηλικιακό και αναπτυξιακό της επίπεδο.

Κάποια από τα παιδιά, όπως προβάλλεται παρακάτω, εξέφρασαν την επιθυµία τους να
γνωρίζουν και να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε µείζονα ζητήµατα. Πιθανόν
η έλλειψη ενηµέρωσης των παιδιών από τους γονείς να προήρχετο από την επιθυµία των
γονέων να µην εκθέσουν τα παιδιά τους στην έννοια επικείµενων αλλαγών, από το φόβο για
τις αντιδράσεις των παιδιών ή ακόµα εξαιτίας της κυρίαρχης πεποίθησης που θέλει τα παιδιά
να βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο µέσα στην οικογενειακή ιεραρχία:
Σ: [...] 79. - Για σένα, όταν µία αλήθεια είναι πολύ σκληρή και επώδυνη, πιστεύεις ότι θα
πρέπει να τη βιώνουµε και να τη ζούµε; Όταν είναι κάτι πολύ σκληρό; - ... Όχι... - Τι όχι;
Δηλαδή; - Μου το ξαναλές; - Αν µια αλήθεια είναι πολύ άσχηµη και επώδυνη, δηλαδή µας
προκαλεί πολύ πόνο... - Αν θα πρέπει να τη σκεφτόµαστε; - Ναι και να τη ξέρουµε. - Να την
ξέρουµε... - Κι ας είναι σκληρή; - Ναι, εννοείται να τη ξέρεις... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 30, συνάντηση 10η, 4.10. 2012).
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Ευ: [...] - Σαν ισότιµο µέλος ήθελες... - Ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36,
συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

Παρατηρώντας τα δύο οικογενειακά συστήµατα θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι
συνθήκες του χωρισµού έπαιξαν ρόλο στον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίον τα παιδιά
ενεπλάκησαν και συµµετείχαν σε αυτόν. Από τις αφηγήσεις των περισσοτέρων παιδιών
προκύπτει, ότι τα ίδια επιθυµούσαν να γνωρίζουν τις τρέχουσες αλλαγές µέσα στην
οικογένεια, στοιχείο που ίσως τα βοηθούσε να προετοιµαστούν για την επικείµενη αλλαγή.
Από τις παραπάνω αφηγήσεις και παρατηρήσεις φαίνεται, ότι η πληροφόρηση των παιδιών
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα προσαρµογής του παιδιού στις αλλαγές µετά από ένα
διαζύγιο. Ωστόσο, η πληροφόρηση φαίνεται να είναι ένα σύνθετο ζήτηµα, καθώς ο γονέας θα
πρέπει να επιλέξει το είδος των πληροφοριών και τον τρόπο που θα τις µεταφέρει
προκειµένου να είναι κατάλληλη και λειτουργική για τα παιδιά. Ο Kelly (2002) περιγράφει,
ότι η συµµετοχή των παιδιών στο χωρισµό των γονέων και στις διαδικασίες του διαζυγίου θα
πρέπει να είναι ανάλογη µε την ηλικία του παιδιού, τη συναισθηµατική και γνωστική του
ικανότητα, αλλά και µε το πλαίσιο. Δηλαδή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ατοµικές
ανάγκες του παιδιού, µαζί µε την ικανότητα των γονέων να χρησιµοποιούν τη πληροφόρηση
εποικοδοµητικά για το παιδί τους. Αυτή κυµαίνεται από το να συµπεριλαµβάνουν τα παιδιά
στις συζητήσεις στο πλαίσιο της οικογένειας (π.χ. οι γονείς να µιλούν απευθείας µε τα παιδιά
τους), µέχρι τη συµµετοχή τους σε πιο επίσηµες συζητήσεις (π.χ. να εκφράζουν την άποψη
τους σε ένα ψυχολόγο, ειδικό, κ.ά.). Η συµµετοχή των παιδιών αναδεικνύεται ως πρωταρχικό
ζήτηµα, καθώς αποτελεί κεντρικής σηµασίας παράγοντα για την αίσθηση ευηµερίας και
ασφάλειας των παιδιών και σηµαντικό προστατευτικό παράγοντας από τις συνέπειες του
διαζυγίου.
Όπως φανερώνεται από τους παρακάτω διαλόγους, η αναζήτηση πληροφοριών από τα
δύο παιδιά, τη Σαββίνας και τον Ευγένιου, έγινε µε την παρουσία διαµεσολαβητή, µε την
παρουσία και τη διαµεσολάβηση της ερευνήτριας, πιθανόν ως προσπάθεια των παιδιών να
ελαχιστοποιήσουν τη συναισθηµατική φόρτιση των ίδιων και των µητέρων τους, και τις
πιθανές αρνητικές αντιδράσεις των µητέρων και να αντλήσουν σε βάθος πληροφορίες, µε
τρόπο όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο και οµαλό. Έχει, επίσης, διαπιστωθεί µελετώντας το
βίωµα του διαζυγίου µε έδρα το σπίτι των οικογενειών, ότι ορισµένα παιδιά επιθυµούσαν να
µιλήσουν για τέτοιου είδους ζητήµατα, αλλά όχι µε τους γονείς τους (Hughes, 2001):
Σ - Π - Α: [...] - Θα ήθελες να ρωτήσουµε τώρα τη µαµά σου; - Μ! Άχου το!-Τι θες παιδί
µου! - Μαµά πώς γνωρίστηκες µε τον µπαµπά; - Πώς γνωρίστηκα µε τον µπαµπά...;
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 46 , συνάντηση 14η, 3.2. 2012).
Ευ - Ε - Α: [...] - Γιατί ένα παιδί θεωρείς ότι πρέπει να ξέρει τους λόγους; - (µιλάει η Ζ. )
(παίζουν) - Γιατί είναι µέλος της οικογένειας! - Οπότε πρέπει να γνωρίζει. - Ναι. - Εσύ έχεις
πάρεις απαντήσεις; - Όχι. - Αυτό σε κάνει να µην αισθάνεσαι ισότιµο µέλος της
οικογένειας; - Όχι. - Τι όχι; - Όχι, αισθάνοµαι µέλος της οικογένειας. - Τότε γιατί θα ήθελες
να ξέρεις το γιατί; - Γιατί είναι οικογένεια µου. - Έχεις ρωτήσει εσύ το γιατί; - Όχι. Γιατί; - Γιατί και να ρωτήσω δεν θα µου απαντήσουν! - Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα σου
απαντήσουν; - (Σιωπή)... Μαµά έλα λίγο µέσα! Γιατί χωρίσατε µε τον µπαµπά; - Λοιπόν,
θυµάσαι πριν κάµποσα χρόνια που... - Έφυγε ο µπαµπάς! - Με ρώτησες ποτέ; - Όταν σας είχα
ρωτήσει γιατί, γιατί, γιατί και δεν µου απαντήσατε! - Ήταν δύσκολη η κατάσταση τότε εσάς.
Θες να σου πω; - Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36 , συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

Από τα παραπάνω, προβάλλεταιη ανάγκη των παιδιών να συλλέξουν πληροφορίες
προκειµένου η ιστορία ζωής τους να αποκτήσει και πάλι συνέχεια και να µπορέσουν να
δηµιουργήσουν εκ νέου µια συνεκτική αφήγηση, η οποία συχνά επιτάσσει µία απευθείας, σε
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βάθος και ανοιχτή συζήτηση µε το γονέα και η οποία τις περισσότερες φορές αποτελεί µια
δύσκολη και επώδυνη διαδικασία, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής
παρατήρησης. Ωστόσο,τοένα παιδί της µελέτης, ο Οδυσσέας, δεν επιθυµούσε να µιλήσει για
τις σκέψεις του σχετικά µε το διαζύγιο των γονέων του και να θέσει ερωτήµατα, ούτε
απευθείας στη µητέρα του, ούτε σε ένα άτοµο εκτός της οικογένειας του, σχετικά µε το
χωρισµό ή τη σχέση των γονέων του και τη σχέση µεταξύ των µελών, γεγονός που
φανερώνεται από τα ακόλουθα λόγια του:
Ο: [...] - Τι τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό;-... (Σιωπή) -Θέλεις να
µου πεις;- ... (Σιωπή) -Δεν θέλεις. Θέλεις να µου πεις το λόγο που δεν θέλεις;-Γενικά δεν
θέλω...-Νιώθεις άσχηµα ή γιατί δεν πρέπει να τα µαθαίνουν οι τρίτοι; - Απλά δε λέω... [...]
-Αφού δεν υπάρχει κάτι κακό, γιατί σε δυσκολεύει να µιλήσεις για το διαζύγιο των
γονιών σου;-Απλά δε µιλάω...-Θέλεις να µου εξηγήσεις το γιατί;-Τσου.-Αυτή τη
διαδικασία της συζήτησης θέλεις να την κάνεις;-... (Σιωπή) (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).

Οµοίως, παιδιά που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο ενός προγράµµατος γονεϊκών
πληροφοριών στη Σκωτία, πολλά από τα παιδιά της έρευνας εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις
να µιλάνε για το χωρισµό των γονιών τους. Οι λόγοι που εκφράστηκαν ήταν η έλλειψη
εµπιστοσύνης και το υψηλό επίπεδο ευαλωτότητας (Mayes et al., 2001).Ταυτόχρονα, στην
αξιολόγηση του προγράµµατος σχετικά µε το επίπεδο εµπιστοσύνης στο κέντρο νέων του
Μόντρεαλ διαπιστώθηκε ότι λιγότερο από το 5% των παιδιών του προγράµµατος ήταν
δυσαρεστηµένα από τη συµµετοχή τους σε αυτό (Vallant, 1999). Αντιστοίχως, όπως φάνηκε
παραπάνω, µόνο το ένα από τα τέσσερα παιδιά της παρούσας µελέτης φάνηκε να αναπτύσσει
αντίσταση και δυσαρέσκεια σε ό,τι αφορά την ερευνητική διαδικασία, ενώ τα άλλα τρία
παιδιά εξέφρασαν έντονη ικανοποίηση από τη συµµετοχή τους όπως δήλωσαν τα ίδια:
Σ: [...] 1.5.1. - Αυτή η διαδικασία που µιλάς για τους γονείς σου, για τον αδερφό σου πώς
σου φαίνεται; - Κανονική... - Όταν µιλάς για όλα αυτά τι συναισθήµατα σου
δηµιουργούνται; - Βασικά ξελαφρώνω γιατί σε κανέναν δεν τα έχω πει όλα αυτά... τόσα
πολλά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.5. 2012). [...] 2.12. Κατά περιόδους έχουµε συζητήσει για κάποιες εµπειρίες που έχεις ή που είχες. Κατά την
γνώµη σου η αποκάλυψη των βιωµάτων σου της παιδικής σου ηλικίας σε τροµάζει, σε
δυσκολεύει συναισθηµατικά και γιατί; - Όχι µου αρέσει... - Για προσωπικά σου θέµατα...
- Εξαρτάται σε ποιο θα µιλήσω... -Σε τρόµαξε αυτή η διαδικασία το να µιλάς για τις
ευαισθησίες σου, των γονιών σου; - Όχι... - Γιατί ένιωσες καλά µε το να αποκαλύπτεις; Ξελάφρωσα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 6η, 12.7. 2012).
Ευ: [...] - Εσένα το ότι µιλάµε πώς σου φαίνεται; - Εντάξει. - Σου αρέσει η διαδικασία ή
πιέζεσαι; -Όχι. - Πώς νιώθεις το ότι σου θέτω κάποιες πιο προσωπικές ερωτήσεις; Εντάξει όπως όλα τα παιδιά. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7.
2012). [...] - Αυτά τα συναισθήµατα σου τα έχεις πει; Πώς νιώθεις; - Όχι. - Γιατί δεν το
έχεις πει; - Δεν ήθελα. - Από ποια άποψη δεν ήθελες; - Δεν ήθελα! - Γιατί; - Δεν ήθελα! Τι σε έκανε να µην θέλεις να το πεις; - Δεν ήθελα να το πω... - Ναι γιατί τι σκεφτόσουν; Ήθελα να το έχω µέσα µου. Δεν ήθελα να το πω σε άλλους. - Σε βοηθάει να το έχεις µέσα
σου; - Λίγο... - Πώς σε βοηθάει; - Με βοηθάει. - Εµένα τι θα µε συµβούλευες αν είχα κάτι;
- Να το µοιραστείς µε τον άνδρα σου. - Και γιατί να µην κάνω αυτό που κάνεις εσύ; - Γιατί
περνάς δύσκολες στιγµές. - Γιατί να µην τα κρατήσω µέσα µου; - Για να µη στεναχωρηθείς!
- Και εσύ γιατί τότε δεν το κάνεις; - Γιατί και να µε κοροϊδεύουν δεν τους δίνω σηµασία,
και να µε βρίζουν δεν τους δίνω σηµασία... τα έχω συνηθίσει πια αυτά. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2013).
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Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα εκδήλωνε έντονο ενθουσιασµό και ιδιαίτερη θέρµη κάθε φορά
που αλληλεπιδρούσε µε την ερευνήτρια.

Στο πρόγραµµα του Μόντρεαλ οι συχνότερες αιτίες ικανοποίησης από τη συµµετοχή
τους ήταν ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να µιλήσουν για το χωρισµό των γονέων τους (12%)
και να αλληλεπιδράσουν µε παιδιά που βίωναν µια παρόµοια διαδικασία (11%). Ωστόσο, ένα
13% των παιδιών δήλωσε ότι έβρισκαν βαρετό το να µιλάνε για τα συναισθήµατα τους. Στην
παρούσα µελέτη τα κύρια αίτια ικανοποίησης των δυο παιδιών, της Σαββίνας και του
Ευγένιου, φάνηκε να ήταν η ελεύθερη έκφραση της συναισθηµατικής τους έντασης και των
«κρυµµένων» - «απαγορευµένων» σκέψεων και συναισθηµάτων, µέσω της οποίας γίνονταν
περισσότερο κατανοητά και διαχειρίσιµα. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τη Σαββίνα και τη
Ζαχαρούλα, πηγή ικανοποίησης ήταν η δηµιουργία µιας σχέσης εµπιστοσύνης µε ένα άτοµο
εκτός της οικογένειας τους. Παρόµοια και στο πρόγραµµα της Σκωτίας, τα παιδιά φαίνεται να
συνειδητοποιούσαν ότι η έκφραση των συναισθηµάτων τους ήταν εξαιρετικά σηµαντική στην
αντιµετώπιση της έντασης που βίωναν από τη γονεϊκή σχέση και το γονεϊκό χωρισµό (Mayes
et al., 2001).
Στο πλαίσιο µελέτης των δυο οικογενειών παρατηρείται ότι τα παιδιά των υπό µελέτη
οικογενειών βιώνουν µια διφορούµενη εµπειρία σε ότι αφορά το βίωµα του διαζυγίου, τη
γονεϊκή σύγκρουση, τις διαδικασίες και το επίπεδο συµµετοχής τους. Με την πάροδο του
χρόνου, όπως προκύπτει από τα παρακάτω λεγόµενα των παιδιών, εµπλεκόντουσαν έµµεσα
ακούγοντας ακατάλληλες ιστορίες, οι οποίες αποτελούσαν αντανάκλαση των γονεϊκών
«φωνών» που ενσωµατώνονταν στην ταυτότητα τους:
Ο: [...] - Του µοιάζεις εσύ του µπαµπά σου; - Ναι... - Και σαν χαρακτήρας; - Ναι... -Και
εµφανισιακά; - Ναι... - Στην µαµά σου; - Στον µπαµπά. - Στον χαρακτήρα; - Στον
µπαµπά... - Που µοιάζετε; - Σε όλα... - Σου αρέσει αυτό; - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 20 , συνάντηση 7η, 2.8. 2012).
Σ: [...]-παλιά το ήξερε και η µαµά ο µπαµπάς έπαιρνε µόνο τον Ο. και εµένα µου έλεγαν
ψέµατα... δηλαδή γιατί να παίρνει µόνο τον Ο. ... επειδή είναι αγόρι... θα ήθελα να ήµουν και
εγώ...-Αγόρι; Για να σε παίρνει ο µπαµπάς πιο συχνά; - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 17, συνάντηση 7η, 19.7. 2012). [...] -Γιατί πιστεύεις ότι παίρνει τον Ο. και όχι
εσένα; - Γιατί είναι πιο µεγάλος και είναι αγόοορι... -Για αυτό και εσύ πολλές φορές θα
ήθελες να είσαι αγόρι...- Ναι... θα είχα ναι εντάξει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
46 , συνάντηση 14η, 3.2. 2012).
Ευ: [...] - Εσύ όταν µεγαλώσεις πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι η ζωή σου; - Οικογένεια δεν
θα κάνω. Το έχω αποφασίσει! - Δε θα κάνεις; - Δε θέλω. - Γιατί; - Θα πηγαίνω στην δουλειά
και µετά θα µπορώ να κάνω ότι θέλω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η,
11.7. 2012).

Σε ό,τι αφορά τις φωνές των τριών παιδιών σχετικά µε τη σχέση µεταξύ των µελών
της οικογένειας τους, κάποια διατύπωσαν τις απόψεις τους µε µια προσωπική προοπτική (η
Σαββίνα και ο Ευγένιος) ενώ ο Οδυσσέας µέσω της σιωπής του όπως προκύπτει από τις
παιδικές αφηγήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω:
Ο: [...] - Τι τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό; - ...(Σιωπή)
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 2.8. 2012).
Σ: [...] - Τότε πώς τον χαρακτηρίζεις νευρικό; - Όταν ήταν µε τη µαµά άκουγα φωνές... [...]
- Εσύ πώς κρίνεις ότι είναι νευρικός..., αφού µου περιγράφεις ότι, πέρα από τις διαφωνίες
που έχουν για τον Ο., δεν είναι νευρικός...,ούτε ότι έχει ξεσπάσµατα... Τον θυµάσαι από

388

παλιά ή και τώρα; - ... - Φώναζε... - Παλιά ή τώρα... - Και ο Ο. είχε το χικµαν και έκανε
έτσι και έκανε έτσι για να τον τροµάξει..., να τον µαλώνει και του έριξε την παντόφλα... και
έκανε έτσι ο Ο. και την απόφυγε... Νοµίζω την απόφυγε... - Εσύ το είχες δει αυτό; - Μ...
ήµουν εγώ στον καναπέ, ο µπαµπάς και εκεί ο Ο.- Προς εσένα είχε κάνει τέτοιο παρόµοιο...;
- Η µαµά µου είχε πει ότι µε είχε πιάσει έτσι γιατί είχε νευριάσει..., αν και η µαµά µου είχε πει
ότι ήµουν στο ριλάξ και είχα βαρεθεί και έκανα συνέχεια αααααααα και ο Ο. ο κακοµοίρης
έκανε έτσι... - Ναι, αλλά εσύ η ίδια µου είπες ότι όταν ήταν µαζί υπήρχαν εντάσεις...
Τώρα που δεν είναι µαζί µου περιγράφεις ότι δεν υπάρχουν... -Τσακώνονται, απλά όχι
τόσο πολύ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.5. 2012).
Ευ: [...] - Όταν σκέφτεσαι και τους δύο γονείς σου, τι εικόνες σου έρχονται στο µυαλό; Ότι παλιά µάλωναν. - Ότι παλιά µάλωναν. Ενώ τώρα; - Όχι, δε µαλώνουν τώρα. - Παλιά τι
εννοείς; - Παλιά, όταν ήµουν µικρός, όταν ήταν µαζί. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012).

Οι µητέρες, οι οποίες κατοικούσαν µε τα παιδιά, όπως αναδείχθηκε στο κεφάλαιο της
ανάλυσης των αφηγήσεων των µητέρων, βρίσκονταν σε προνοµιακή θέση, καθώς είχαν
αυξηµένη πρόσβαση σε εκµυστηρεύσεις/ιστορίες, σε αξιολογήσεις ή σε διαπιστώσεις για την
ικανότητα ή όχι του παιδιού να επισκεφθεί τον άλλον γονέα (π.χ. µε δηλώσεις ότι θα
πληγωθεί αν πάει να δει τον πατέρα, τη νέα σύντροφο, ότι είναι µακριά, κ.ά.) και την
ικανότητα του να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα της κατάστασης, κάτι το οποίο διατάραζε
την παιδική ανάπτυξη. Αυτή η επιρροή αντανακλάται από τα παιδιά µε την υιοθέτηση των
ιστοριών του γονέα µε τον οποίο κατοικούσαν. Ωστόσο, αυτό στερούσε από τα παιδιά την
αίσθηση του οργανισµού και ενίσχυε την αίσθηση της αβεβαιότητας και φόβου, όπως αυτό
αναδεικνύεται από τα παρακάτω λεγόµενα:
Ο: [...] - Ναι, όλοι µεγάλοι και αυτοί που διέλυσαν και οι µικροπωλητές..., σωστά έκαναν;
- Δεν ξέρω..., εγώ είµαι φασίστας και χρυσαυγίτης... - Ναι; Ξέρεις την έννοια; Την
καταλαβαίνεις; - Ναι... χρυσαυγίτης... - Γιατί, τι πιστεύεις ότι κάνουν; - Διώχνουν τους
ξένους... - Και τι άλλο; - ... -Αυτό σου είναι αρκετό για να τους πιστέψεις; Πιστεύεις ότι
είναι µια καλή οµάδα; - ... - Θα έµπαινες ή δεν σου ταιριάζει; - Θα έµπαινα... - Από ποιά
άποψη θα έµπαινες; Τι θα σου πρόσφερε αυτό στο να ενταχθείς σε µία τέτοια οµάδα...; ... Μεγαλύτερη προστασία... - Σαν άτοµο ή σαν κοινωνία; - ... - Θα είχες, δηλαδή,
µεγαλύτερη προστασία σαν Ο., ότι θα είχες µία οµάδα να σε υπερασπίζεται ή σαν
κοινωνία θα µας προστάτευε; - Και... σαν άνθρωπος... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).
Σ: [...] - Πώς αισθανόσουν τώρα και πώς τότε σε σχέση µε αυτή την κατάσταση; - Εγώ
θέλω έναν άνδρα στο σπίτι. -Γιατί; - Για αν θα µπει κλέφτης να του δώσει µία..., ενώ η µαµά
δεν µπορεί να τον χτυπήσει.. -Μµµ... ασφάλεια δηλαδή; -Ναι, αλλά ανάλογα αν είναι άνδρας
και πάει ο Ο. να τον χτυπήσει και ανέβω εγώ από πίσω του και φοβηθεί... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 2η, 24.5. 2012).
Ευ: [...] - Τι ακριβώς ένιωθες; - Ότι φοβόµουνα! - Τι ακριβώς φοβόσουν; - Ότι κακό
έβλεπα στην τηλεόραση. Έβλεπα αίµατα στον ύπνο µου, έβλεπα αίµατα, έβλεπα
δεινόσαυρους, µετά έβλεπα δεινόσαυρους... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37,
συνάντηση 13η, 15.6. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα συχνά είχε εφιάλτες και ξεσπούσε σε κλάµατα.

Εποµένως, µην έχοντας τα παιδιά κανέναν έλεγχο στο χωρισµό των γονέων, στη
γονεϊκή σύγκρουση και στις αποφάσεις, µοιάζει να ανέπτυσσαν διάφορες στρατηγικές,
προκειµένου να ελέγξουν την πικρία τους και να διαχειριστούν αυτή τους την εµπειρία.
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Ειδικότερα κάποια από τα υπό µελέτη παιδιά, όπως προβάλλεται από τον αφηγηµατικό τους
λόγο, φαίνεται ότι προσπαθούσαν να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις µε τον πατέρα τους,
παρά τις ενδοψυχικές τους συγκρούσεις εξαιτίας των επώδυνων εµπειριών µαζί του ή / και
της απουσίας του, ως ύστατη προσπάθεια να αναστρέψουν τα δυσάρεστα συναίσθηµα τους,
ενώ άλλα παιδιά φαίνεται ότι παγιδεύονταν στις «άκαµπτες» ειπωµένες ή υπονοηµένες
µητρικές ιστορίες. Μέσα στις δύο οικογένειες προκύπτει, ότι τα αδέλφια λάµβαναν
διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά την επαφή τους µε τον απόντα γονέα, προκειµένου να
υπάρξει µία ισορροπία της σύγκρουσης. Για παράδειγµα, αναδεικνύεται ότι κάποια από τα
παιδιά επισκέπτονταν πρόθυµα τον πατέρα, ενώ άλλα αντιστέκονταν µε κάποιο τρόπο, παρότι
και αυτά είχαν το αίσθηµα της απώλειας του:
Ο: [...] - Ο µπαµπάς σου έχει αλλάξει; - Ναι... - Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; Προς το καλύτερο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 20, συνάντηση 7η, 2.8. 2012). Ο Π - Α: [...] - Οδυσσέα µίλησες µε τον µπαµπά; - Τι σου είπε... - Μου λέει πάλι καλά που
έπεσες σε ένα..., να διαβάσεις... - Καλά ο µπαµπάς σου ονειροβατεί..., δεν µπορείς να
διαβάσεις µόνος σου... και δεν θα πας στο... - Θα πάω... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 11, συνάντηση 5η, 18.6. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα εκδήλωνε θετική συµπεριφορά προς τον πατέρα της κάθε φορά
που εκείνος τους επισκεπτόταν, παρότι δε µοιράζονταν την καθηµερινότητα τους, τον
καθηµερινό τους χρόνο και δεν είχαν πολλές κοινές εµπειρίες τόσο προ, όσο και µετά το
διαζύγιο. Σε κάθε περίπτωση αντιδρούσε θετικά και µε ενθουσιασµό όταν καλείτο να
αλληλεπιδράσει µε τον πατέρα της και, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Ευγένιου, τον
αναζητούσε.
Σ: [...] 1.2.2. - Ποιά στιγµή εσύ θα έλεγες ότι είναι η χειρότερη σε σχέση µε τους γονείς
σου; - Α! Ήµασταν στη γιαγιά και ο Ο. θα ήταν µικρός..., µικρός.. θα ήταν... 7, 8, 9 χρονών...
και ο µπαµπάς είχε τσακωθεί µε τη µαµά και είχαν χωρίσει... Ο µπαµπάς είχε νευριάσει για
κάποιο λόγο... και κατά λάθος έριξε µια µπουνιά στου Ο. το µάτι... - Ναι..., ήσουν
µπροστά...; - Δεν ήµουν µπροστά... και λέω τι έγινε και η γιαγιά µου φώναξε, γιατί είχε
νεύρα... και µου λέει σταµάτα!! - Εσύ πώς αισθάνθηκες εκεί; - Εντάξει, του κακοµοίρη του
είχε µπλαβίσει το µάτι..., λίγο εδώ ήταν µαύρο.. µπλε ήταν... - Τι σκέφτηκες γι’ αυτό το
γεγονός; - Δεν ήµουν µπροστά. - Εννοώ όταν είδες του Ο. το µάτι... και όταν σου είπαν την
ιστορία. - Μου είπαν ότι είχε νευριάσει ο µπαµπάς..., ότι τον λυπάµαι... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 2η, 24.5. 2012). [...] - Τον θέλεις στο µέλλον στη
ζωή σου (τον πατέρα της); - Όχι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 5η,
5.7. 2012).
Ευ - Ελ - Α: [...] - Τη µεταξύ σας σχέση πώς την φαντάζεσαι; - Άµα ζει... άµα ζει, πιστεύω
ότι δεν θα µπορούµε να κάνουµε και τίποτα, γιατί θα είναι µεγάλος. Μαµά πόσο χρονών είναι
ο µπαµπάς; - Τριανταπέντε... - Τι θα ήθελες να κάνετε όταν εσύ θα είσαι είκοσι και αυτός
σαράντα πέντε; - Να πηγαίνουµε στα καφενεία...- Ευγενιώ, όταν εσύ είσαι στα είκοσι ο
µπαµπάς σου θα είναι.... - Σαράντα πέντε! - Σαράντα πέντε... σαράντα τέσσερα... - Αφού εσύ
είπες σαράντα πέντε... - Ε µαζί θα πηγαίνετε στα µπαράκια..., κοριτσάκια θα κυνηγάτε.Όοοχι! - Δεν θες; - Όχι δε θέλω... Καλά ο µπαµπάς µπορεί... Χα... - Εσύ δεν θα θες; - Όχι,
δεν µου αρέσει. - Δεν σου αρέσει να έχεις µία κοπέλα; - Όχι! (σιωπή)... [...] - Πώς θα την
βοηθούσε; - Τον ζητάει συνέχεια. - Τον ζητάει. Εσύ τον ζητάς; - Λίγο. - Του το λες; - Όχι.
Γιατί να του το πω; - Γιατί µπορεί ένας γονιός να µην καταλάβει τις ανάγκες του παιδιού
του..., ενώ να έχει αγάπη πολλή να µην έχει καταλάβει ο γονιός τι θέλει το παιδί του.
Συµφωνείς; - Ναι. Αλλά δεν θέλω να του το πω! - Γιατί δεν θέλεις ας πούµε; - (Σιωπή)... Τι σκέφτεσαι και σε κάνει να του το λες; - Δεν µου αρέσει. Δεν θέλω να πει κάτι κακό. Δεν
θα το κάνει. Μισό λεπτό. (βιογραφική-αφηγηµατικήή συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6.
2013).
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Εστιάζοντας στο επίπεδο συµµετοχής των παιδιών, αναδείχθηκαν και άλλα
δευτερογενή θέµατα. Πρώτον, οι ελλείψεις που βιώνουν τα παιδιά µετά το διαζύγιο. Σε ότι
αφορά αυτό το θέµα προκύπτει, ότι τα παιδιά «σιωπούσαν» και δεν εξέφραζαν τις ελλείψεις
τους, καθώς δεν τους δινόταν αυτή η δυνατότητα και για να µη διαταράξουν εκ νέου το
οικογενειακό σύστηµα. Παράλληλα, σε ότι αφορά αυτό το ερευνητικό πεδίο, υπάρχει σχετικά
περιορισµένη έρευνα αναφορικά µε τις ανάγκες και τις ελλείψεις των παιδιών στο πλαίσιο
του διαζυγίου. Στην παρούσα µελέτη αναδεικνύεται, ότι το χαµηλό ή ακατάλληλο επίπεδο
συµµετοχής των παιδιών στις διαδικασίες και αποφάσεις, αποτελούσε τροχοπέδι στο να
εκφράσουν ελεύθερα το αίσθηµα απώλειας από την ελαχιστοποίηση των επαφών µε τους
πατέρες και την ανάγκη τους για πατρική παρουσία και συµµετοχή. Η παραπάνω
παρατήρηση συµφωνεί µε τα ευρήµατα παλαιότερων ερευνών (Kelly, 1993· Lamb et al.,
1997), στο πλαίσιο των οποίωντα περισσότερα παιδιά δήλωναν, ότι επιθυµούσαν επαφή ή
περισσότερη επαφή µε τους πατέρες τους, καθώς η απουσία αυτού του είδους της σχέσης
διατάρασσε σηµαντικά την ευηµερία τους και τη γονεϊκή σχέση:
Ο: [...] -Κάτι το θετικό θα είχε για να το προτιµάς... -Να µέναµε µαζί.-Σε τι σε έκανε πιο
ευτυχισµένο; Τι είχες τότε που δεν το έχεις τώρα; - ... (Σιωπή) -Έβλεπες πιο συχνά τον
µπαµπά σου;- ... (Σιωπή) (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6.
2012).
Σ: [...] - Εσύ θα ήθελες περισσότερο; - Ναι, ναι είναι εδώ... - Γιατί; - Για να µε πηγαίνει
βόλτα, να µε βοηθάει στα µαθηµατικά... - Σου λείπει; - ... Nαι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 21.6. 2012). [...] - Αλλά θα ήθελα να µην έχουν χωρίσει, για να
είναι στο σπίτι να τον βλέπω πιο συχνά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17,
συνάντηση 7η, 19.7. 2012).
Ευ: [...] - Πότε ήταν καλύτερα τότε ή τώρα; - Τότε... τσακώνονταν πιο πολύ..., αλλά έβλεπα
περισσότερο το µπαµπά... Τώρα δουλεύει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11,
συνάντηση 5η, 31.7. 2012). [...] - Για το µπαµπά σου τι είναι αυτό που σου έρχεται πρώτα
στο µυαλό; - Ότι δεν είναι εδώ. - Δηλαδή; - Ότι δε µένει εδώ. - Και αυτό τι σκέψεις σου
δηµιουργεί; - Όχι και τόσο καλές. - Γιατί δεν είναι καλές οι σκέψεις; - Θα ήθελα να είναι
πιο πολύ. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 5η, 31.7. 2012).
Ερευνήτρια: Μέσω των ερευνητικών παρατηρήσεων,η Ζαχαρούλα εξέφραζε µη λεκτικά την
ανάγκη της ο πατέρας της να της διαθέσει περισσότερο χρόνο. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια
της εβδοµάδας συχνά τον αναζητούσε, ενώ τις σπάνιες φορές που τους επισκεπτόταν,
εκδήλωνε τη θλίψη της όταν ο πατέρας της αποχωρούσε από το σπίτι τους.

10.2.2. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρµογή των παιδιών στο διαζύγιο «επικαλυπτόµενοι παράγοντες»
Πολλοί γονείς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών τους,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο αµέσως µετά το χωρισµό. Το διαζύγιο είναι συνήθως πολύ
αγχωτική διαδικασία, τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Την περίοδο αυτή
εµφανίζεται οξεία συναισθηµατική και ψυχολογική αναστάτωση σε όλα τα µέλη (Lamb et al.,
1997). Τα περισσότερα παιδιά είναι έντονα στενοχωρηµένα κατά το πρώτο έτος µετά το
χωρισµό (Lamb et al., 1997). Μερικοί ερευνητές απέδειξαν, ότι τα οξεία συµπτώµατα και το
άγχος των παιδιών εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα αιχµής δύο χρόνια µετά το
διαζύγιο (Lamb et al., 1997). Μια µελέτη διαπίστωσε, ότι τα παιδιά είναι λιγότερο
στενοχωρηµένα δύο χρόνια µετά το χωρισµό από ό,τιήταν ένα χρόνο νωρίτερα (Hetherington
et al., 1992, όπως αναφέρεται στο Grych & Fincham, 1992). Παράλληλα, µια πρόσφατη
περίληψη, η οποία περιλαµβάνει διακόσιες ερευνητικές εκθέσεις (κυρίως από το Ηνωµένο
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Βασίλειο), κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι το άγχος των παιδιών είναι συνήθως µικρής
διάρκειας και συνήθως εξασθενεί µε την πάροδο του χρόνου (Rodgers & Pryor, 1998). Στην
παρούσα έρευνα αναδεικνύεται, ότι το επίπεδο ψυχοκοινωνικής προσαρµογής και επίτευξης
των υπό µελέτη παιδιών επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, οι οποίοι άλλοτε αφορούν τα
χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού και άλλοτε τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν µέσα
στην οικογένεια (Hetherington, 1999, όπως αναφέρεται στο Kelly, 2000). Ωστόσο,
παράγοντες όπως είναι το σύστηµα υποστήριξης, οι ατοµικοί παράγοντες που σχετίζονται µε
το φύλο και την ηλικία, οι οικογενειακοί παράγοντες, όπως είναι η αλλαγή ρόλων στη σχέση
γονέα – παιδιού, οι σχέσεις µεταξύ των συζύγων και οι συγκρούσεις, µεµονωµένα δεν
µπορούν να προσφέρουν επαρκή κατανόηση των συνεπειών του διαζυγίου.
Α. Χαρακτηριστικά του παιδιού
Ø Φύλο των παιδιών
Ένα σηµαντικό πεδίο, που αναδείχθηκε και στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, είναι
η επίδραση του φύλου των παιδιών σε ό,τι αφορά την προσαρµογή τους στο διαζύγιο των
γονέων τους. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε την επίδραση του
φύλου, τα αποτελέσµατα είναι αντιφατικά. Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν
διαπιστώθηκαν περισσότερα προβλήµατα προσαρµογής, µετά το διαζύγιο των γονέων τους,
στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια (Guidubaldi & Perry, 1985·Hetherington et al., 1979, 1985·
Kaye, 1989· Kurdek, 1987). Ωστόσο, σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκαν περισσότερο
αρνητικές επιπτώσεις στα κορίτσια (Farber et al., 1983· Frost & Pakiz, 1990· Slater, Stewart
& Linn, 1983· Wallerstein & Kelly, 1975), ενώ υπήρξαν κι εκείνες στις οποίες δε βρέθηκαν
διαφορές στις επιπτώσεις του διαζυγίου ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια (Kinard &
Reinherz, 1984· Μechanic & Hansell, 1989· Rosen, 1979· Vandewater & Lansford, 1998,
όπως αναφέρεται στο Kelly, 2000· Zill et al., 1993). Σε µια µεγάλη µελέτη των Ηνωµένων
Πολιτειών, σε εθνικό επίπεδο, επίσης δε βρέθηκε καµία διαφορά µεταξύ των φύλων, η οποία
να συνδέεται µε το διαζύγιο (Vandewater & Lansford, 1998, όπως αναφέρεται στην Kelly,
2000· Rodgers & Pryor, 1998).
Εστιάζοντας στις διαφορές µεταξύ των φύλων των υπό µελέτη παιδιών σε ότι αφορά
τη προσαρµογή τους στο διαζύγιο προκύπτει, ότι η επίδραση του φύλου αποτέλεσε έναν
παράγοντα που δεν επενέργησε ανεξάρτητα, αλλά πάντα στο πλαίσιο λειτουργίας και
αλληλεπίδρασης µε άλλους παράγοντες. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν διαφοροποιηµένες και
κοινές εκδηλώσεις στο διαζύγιο των γονέων µεταξύ των δύο φύλων, αλλά και µεταξύ των
παιδιών του ίδιου φύλου.
Ι. Πιο συγκεκριµένα, τα δύο αγόρια της έρευνας παρουσίαζαν:
1. Δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις και στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους:
Ο: [...] - Κοιτάζανε..., στον έναν πήγα στο σπίτι και τον έδερνα και ήταν ο πατέρας του
µέσα... - Και τι έκανε; - Τίποτα... Τον είδα στο κάτω προαύλιο... και τρέχω και τον χτύπησα
τόσο που έπεσε κάτω..., τον µαύρισα...- Εσένα σου αρέσει όταν δέρνεις, το ευχαριστιέσαι ή
όχι; - Όταν µε πειράξει µου αρέσει... - Έχεις ένα αίσθηµα για την οικογένεια..., τους
προστάτεψες αν και δεν ήταν ότι καλύτερο νοµίζω... - Ναι... και µπροστά σε καθηγητές,
αλλά και ο διευθυντής δεν θα µου έκανε τίποτα... -Μόνο οι ξένοι το κάνουν; - Και έλληνας
που µου έβρισε τη µάνα τον έδειρα... - Τι τον έκανες; - Τον έδειρα..., δεν µπορούσε να πάρει
ανάσα..,. του είχα βάλει την µπλούζα µέσα στα µούτρα του...., επειδή ξέρει ότι αν µου βρίσει
τη µάνα µου διαλάω στο ξύλο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η,
10.9. 2012).
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Ευ: [...] - Για τις άσχηµες εποχές; Ποιές ήταν άσχηµες εποχές; - Όταν έφυγε ο µπαµπάς,
όταν µου λένε άσχηµα πράγµατα τα παιδιά... - Ποιοό; - Κάποια παιδιά στο σχολείο µε
κοροϊδεύουν. - Για ποιο πράγµα µπορεί να σε κοροϊδέψει εσένα κάποιος; - Παλιά µε
κορόιδευαν γιατί ήµουν λίγο χονδρός, πολύ χονδρός. - Τώρα; - Δεν µε κοροϊδεύουν. - Πώς
σε επηρέαζε εσένα αυτό; - Όχι και τόσο. - Πώς σε έκανε να νιώθεις; - Και µε πείραζε... Εσύ πώς αντιδρούσες όταν στο έκαναν; - Δεν έκανα τίποτα. - Γιατί; - Δεν ήθελα. - Γιατί; Δεν ήθελα να κάνω κάτι. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουµε τους άλλους. - Όταν οι άλλοι µας
κάνουν κάτι κακό πρέπει να αντιδρούµε ή να το δεχόµαστε παθητικά; - Να το

δεχόµαστε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2012).
2. Αποµόνωση από τα υπόλοιπα µέλη:

Ερευνήτρια: Τόσο ο Οδυσσέας όσο και ο Ευγένιος, καθ' όλη τη διάρκεια των
επισκέψεων ήταν αποµονωµένοι, κλεισµένοι στον εαυτό τους ή ακόµα ασχολούνταν µε
ηλεκτρονικά παιχνίδια, χωρίς να αλληλεπιδρούν µε τα άτοµα που βρίσκονταν εντός σπιτιού,
παρά µόνο για πρακτικά θέµατα (π.χ. το φαγητό).

Ευ: [...] - Παίζεις συνέχεια µε τον υπολογιστή; - Ναι, σχεδόν όλη την ώρα παίζω µε
τον υπολογιστή (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012).
3. Έκφραση των συναισθηµάτων τους:
Τα δύο αγόρια της έρευνας εκδήλωσαν δυσκολία στην εξωτερίκευση και έκφραση
των συναισθηµάτων τουςγεγονός που σχετίζεται µε τον δείκτη µοναξιάς:
Ο: [...] - Αφού δεν υπάρχει κάτι κακό, γιατί σε δυσκολεύει να µιλήσεις για το διαζύγιο
των γονιών σου; - Απλά δε µιλάω... - Θέλεις να µου εξηγήσεις το γιατί; - Τσου. - Αυτή τη
διαδικασία της συζήτησης θέλεις να τη κάνεις; - ... (Σιωπή) (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Ευ: [...] - Αυτά τα συναισθήµατα σου τα έχεις πει; Πώς νιώθεις; - Όχι. - Γιατί δεν το έχεις
πει; - Δεν ήθελα. - Από ποια άποψη δεν ήθελες; - Δεν ήθελα! - Γιατί; - Δεν ήθελα! - Τι σε
έκανε να µην θέλεις να το πεις; - Δεν ήθελα να το πω... - Ναι γιατί, τι σκεφτόσουν; - Ήθελα

να το έχω µέσα µου. Δεν ήθελα να το πω σε άλλους (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2012).
4. Μη απόδοση ευθυνών στους γονείς τους:
Ερευνήτρια: Τα αγόρια της µελέτης δεν απέδιδαν ευθύνες στον πατέρα τους
(Timothy & Bretherton, όπως αναφέρεται στο Maddox, 2010), αλλά ούτε και στη µητέρα
και εκδήλωναν κατανοητική στάση σε ότι αφορά την απουσία του πατέρα.

ΙΙ. Τα δυο κορίτσια της έρευνας εκδήλωναν:
1. Εσωτερικευµένες δυσκολίες:
Σ: [...]-Για περιέγραψε µου τον εαυτό σου και εσωτερικά και εξωτερικά. - Είµαι στούµπα,
χαζή, ζηλιάρα, φωνακλού... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.10.
2012).
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Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα µοιάζει να βίωνε έντονη ανασφάλεια, το οποίο γίνεται φανερό
από το χαµηλό επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών και τον αυξηµένο αριθµό φόβων.

2. Υψηλό επίπεδο έκφρασης των συναισθηµάτων και των σκέψεών τους:
Ερευνήτρια: Τα δύο κορίτσια της έρευνας ήταν ιδιαίτερα εκφραστικά, η κάθε µια µε το δικό
της τρόπο, σε ότι αφορά την εξωτερίκευση των συναισθηµάτων τους και των σκέψεων τους.

3. Αυξηµένα ποσοστά ελέγχου:
Ερευνήτρια: Τα κορίτσια βίωναν µεγαλύτερα ποσά ενέργειας ελέγχου από τις µητέρες σε
σχέση µε τους αδερφούς τους – και αυτό συσχετίζεται άµεσα µε το δείκτη κοινωνικής
συµπεριφοράς (Heath & MacKinnon,1988· Grych &Fincham, 1992).

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας µοιάζει να µην επιβεβαιώνουν τα ευρήµατατου
Healy και των συνεργατών του (1990), που υποστηρίζουν, ότι παρουσιάζονται διαφορές στα
αγόρια και στα κορίτσια όταν δεν βλέπουν τους πατέρες τους στο πλαίσιο ενός διαζυγίου –
υψηλότερη αυτοεκτίµηση και περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς για τα αγόρια και
χαµηλή αυτοεκτίµηση και λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς για τα κορίτσια. Όπως
αναδεικνύεται από τις αφηγήσεις και τις ερευνητικές παρατηρήσεις των υπό µελέτη παιδιών,
παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις µεταξύ των παιδιών του ίδιου φύλου και οµοιότητες µεταξύ
των παιδιών διαφορετικού φύλου, οι οποίες θεµατοποιήθηκαν ως εξής:
1. Εξωτερικευµένες - εσωτερικευµένες δυσκολίες:
Ερευνήτρια: Ο Οδυσσέας και η Σαββίνα παρουσίαζαν πλήθος εξωτερικευµένων και
εσωτερικευµένων προβληµάτων, ενώ ο Ευγένιος και η Ζαχαρούλα κυρίως εσωτερικευµένα
προβλήµατα.

2. Στάση προς το γονέα του αντίθετου φύλου:
Ερευνήτρια: Ο Οδυσσέας εκδήλωνε έντονα αντιδραστική συµπεριφορά προς τη µητέρα του,
ενώ ο Ευγένιος εµφάνιζε παθητική και υπερπροστατευτική. Επίσης, η Σαββίνα προσδιόριζε
τον πατέρα της ως τον κύριο υπαίτιο των οικογενειακών τους δυσκολιών, κάτι το οποίο δεν
εκφράστηκε από τη Ζαχαρούλα.

3. Σχέση µε τη µητέρα:
Ερευνήτρια: Όλα τα παιδιά της µελέτης φάνηκε να είχαν αναπτύξει σχέση προσκόλλησης µε
τη µητέρα τους, παρόλο που σε κάθε περίπτωση αυτό εκδηλωνόταν µε διαφοροποιηµένο
τρόπο. Στο πλαίσιο της απουσίας των πατέρων, προ και µετά διαζυγίου, πιθανόν να µην
επιτεύχθηκε ή να περιορίστηκε η δηµιουργία µίας λειτουργικής προσκόλλησης. Τα παιδιά σε
αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν µία πολυπροσωπική
προσκόλληση, στο πλαίσιο της πατρικής απουσίας και των έντονων οικογενειακών δυσκολιών
και µεταβάσεων, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην ανάπτυξή τους.

4. Σχολικές επιδόσεις - κίνητρα επίδοσης:
Ερευνήτρια: Οι σχολικές επιδόσεις και τα κίνητρα επίδοσης του Οδυσσέα και της Σαββίνας
προσδιορίστηκαν ως χαµηλά, ενώ του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας ικανοποιητικά.

5. Αυτοεικόνα:
Ερευνήτρια: Και τα τέσσερα παιδιά της έρευνας είχαν διαµορφώσει αρνητική εικόνα για τον
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εαυτό τους.

6. Επίπεδο πρωτοβουλιών:
Ερευνήτρια: Τα τέσσερα παιδιά εκδήλωναν χαµηλό επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών.

7. Επίπεδο διαφοροποίησης:
Ερευνήτρια: Τα τέσσερα υπό µελέτη παιδιά παρατηρήθηκε να έχουν εξαιρετικά
περιορισµένο επίπεδο συναισθηµατικής ανεξαρτησίας.

8. Σωµατοποίηση των αρνητικών συναισθηµάτων:
Ερευνήτρια: Τόσα τα δύο αγόρια της έρευνας, όσο και η Ζαχαρούλα, σε περιόδους άγχους
εκδήλωναν σωµατικά συµπτώµατα.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις, οι οποίες σχετίζονται µε την επίδραση του φύλου στην
προσαρµογή των υπό µελέτη παιδιών µετά το διαζύγιο, αποκαλύπτουν, ότι οι διαφορές
µεταξύ των δύο φύλων δεν µπορεί να αποδοθούν αποκλειστικά στον παράγοντα του φύλου.
Μια προσέγγιση αφορά, στο ότι είναι πιθανό τα προβλήµατα που παρατηρούνται πιο συχνά
στα αγόρια να διαπιστώνονται πιο εύκολα, καθώς είναι πιο εύκολα παρατηρήσιµα σε σχέση
µε τα είδη των προβληµάτων που έχουν τα κορίτσια (αυτοεκτίµηση) (Peterson & Zill, 1986).
Επίσης, συχνά πολλές από τις διαφορές πιθανόν να σχετίζονται µε τα κυρίαρχα έµφυλα
µοντέλα, τα οποία ενθαρρύνουν την έκφραση (συναισθηµατική και λεκτική) κυρίως των
κοριτσιών και όχι των αγοριών στο πλαίσιο της αντιµετώπισης δύσκολων εµπειριών, αλλά
και µε το γεγονός, ότι τις περισσότερες φορές, εξαιτίας αυτών των µοντέλων - στα οποία
προσδιορίζεται το γυναικείο φύλο ως το αδύναµο, ως αυτό που χρήζει προστασίας δηµιουργείται ένα «πλέγµα» προστασίας για τα κορίτσια, ενώ κάτι τέτοιο δε συµβαίνει στην
περίπτωση των αγοριών, ειδικά κατά τη διάρκεια σηµαντικών µεταβάσεων. Ένας άλλος
πιθανός λόγος για τα διαφορετικά αποτελέσµατα µεταξύ των µελετών, θα µπορούσε να
θεωρηθεί, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια επηρεάζονται από διαφορετικές πτυχές της
διαδικασίας του διαζυγίου. Για παράδειγµα, ο Hetherington και οι συνεργάτες (1985)
διαπίστωσαν, ότι το διαζύγιο είχε περισσότερο αρνητικές µακροπρόθεσµες συνέπειες για τα
αγόρια από ότι για τα κορίτσια, αλλά τα κορίτσια είχαν περισσότερες ανεπιθύµητες συνέπειες
ως αποτέλεσµα ενός νέου γάµου της µητέρας. Συµπερασµατικά αναδεικνύεται, ότι η
προσαρµογή και η επίτευξη των αγοριών και των κοριτσιών µετά το διαζύγιο των γονιών
τους, επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και δεν οφείλονται αποκλειστικά στην επίδραση
του φύλου (Hetherington 1999, όπως αναφέρεται στο Kelly, 2000).
Β. Ηλικία του παιδιού τη στιγµή του διαζυγίου
Σε µια δεκαετή παρακολούθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας από διαζευγµένες
οικογένειες, ο Wallerstein βρήκε, ότι η αρχική αντίδραση στο διαζύγιο ήταν χειρότερη για τα
µικρότερα παιδιά, αλλά στα µετέπειτα χρόνια παρατήρησε, ότι προσαρµόζονταν καλύτερα
από ό,τι τα µεγαλύτερα (Wallerstein, 1984). Κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι τα µικρά παιδιά
µπορεί να είναι λιγότερο επιβαρυµένα τα επόµενα χρόνια, σε σύγκριση µε τα παιδιά
µεγαλύτερης ηλικίας. Οµοίως, ο Amato (1987) διαπίστωσε, ότι η πλειοψηφία των παιδιών
που ήταν πολύ µικρά κατά τη στιγµή του διαζυγίου ανέφεραν, ότι δεν είχαν επηρεαστεί
έντονα από το χωρισµό. Ο Krantz (1988) έδειξε, ότι το διαζύγιο σε µικρή ηλικία µπορεί να
σχετίζεται µε ελλείµµατα στην κοινωνική και συναισθηµατική λειτουργία, αλλά όχι στην
πνευµατική.Τέλος, οι Kalter και Rembar (1981) βρήκαν, ότι ο χωρισµός κατά την οιδιπόδεια
φάση (2 ½ - 6) προκαλεί τις µεγαλύτερες επιπτώσεις συνολικά για τα παιδιά, ενώ για τα
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παιδιά ηλικίας έξι ετών και άνω τα αποτελέσµατα είναι αντιφατικά. Οι ερευνητικές
παρατηρήσεις της παρούσας µελέτης συµφωνούν µε την άποψη των Landerkin και Clarke
(1990), οι οποίοι περιγράφουν, πως το επίπεδο ανάπτυξης και η ηλικία των παιδιών
επηρεάζουν την προσαρµογή τους στο διαζύγιο, αλλά επικαλύπτονται και από άλλους
παράγοντες (π.χ. πατρική απουσία, γονεϊκές αντιδράσεις, σχέση µε τους γονείς προδιαζυγίου, κ.ά.). Στην προσπάθεια, ωστόσο,να διερευνηθεί και να αναδειχθεί η επίδραση του
ηλικιακού παράγοντα τη στιγµή του διαζυγίου, πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω ταξινόµηση:
Ø Προσχολική ηλικία
Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία εντάσσονταν η Σαββίνα και η Ζαχαρούλα. Η
Ζαχαρούλα, αν και ηλικιακά άνηκε στην κατηγορία της σχολικής ηλικίας, αναπτυξιακά
φάνηκε να ταίριαζε στην παρούσα ηλικιακή κατηγορία. Τα δύο κορίτσια, αν και φάνηκε να
βίωναν κάποιες από τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι δύο γονείς τους κατά τη διάρκεια του
γάµου τους, αναδείχθηκε µέσα από τον αφηγηµατικό λόγο και τις ερευνητικές παρατηρήσεις,
ότι δεν µπορούσαν να κατανοήσουν µε έναν λειτουργικό τρόπο τα βαθύτερα αίτια κάποιων
επώδυνων αλλαγών που βίωσαν την περίοδο του διαζυγίου. Αυτό µοιάζει να συνέβαινε λόγω
της γνωστικής τους ανωριµότητας, αλλά και του ακατάλληλου / περιορισµένου επιπέδου
πληροφόρησης που τους παρείχετο εκ µέρους των γονέων τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της
ηλικιακής περιόδου, τα παιδιά αναπτύσσουν ισχυρούς δεσµούς, ειδικά µε το γονέα του
αντίθετου φύλου, κάτι το οποίο στην περίπτωση της Σαββίνας και της Ζαχαρούλας δεν
πραγµατοποιήθηκε ποτέ, εξαιτίας του πρόωρου αποχωρισµού από τον πατέρα τους, της
παρατεταµένης απουσίας του ή και της δυσλειτουργικής παρουσίας τους, όπως φανερώνεται
από το λόγο των ίδιων των παιδιών. Ο Zill και οι συνεργάτες (1993), διαπίστωσαν, επίσης,
ότι τα παιδιά που βίωσαν το διαζύγιο πριν από την ηλικία των έξι ετών έδειξαν φτωχότερες
σχέσεις µε τους πατέρες τους, από ό,τι εκείνα τα παιδιά που το βίωσαν αργότερα. Αξίζει να
αναφερθεί, ότι η σχέση των δύο κοριτσιών µε τον κάθε γονέα µετά το διαζύγιο φάνηκε να
ακολούθησε την ποιότητα της σχέσης που είχαν αναπτύξει µε αυτούς προ-διαζυγίου, καθώς
µετά το διαζύγιο δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο και την ευκαιρία να αναπτύξουν µία πιο
εγγύς σχέση:
Σ: [...] 2.1. - Τι εικόνες σου έρχονται στο µυαλό όταν σκέφτεσαι τους γονείς σου; Μπορείς
να µου περιγράψεις; -Εντάξει.... και για τους δύο; -Ναι..., αν θέλεις... - Με το µπαµπά δε
θυµάµαι και πολλά... [...] - Έχεις κάποια άλλη εικόνα µε το µπαµπά σου...; - Όχι αυτό..., ότι
µου πήρε παγωτό και σουβλάκια... [...] -Αν δώσεις έναν χαρακτηρισµό στην παλαιότερη
και στην τωρινή επικοινωνία µε τον πατέρα σου; - ... Η παλιά ζωή της Σαββίνας... και η
τωρινή ζωή της... - Πώς ήταν η παλιά ζωή; -... Τον έβλεπα... -Τώρα; - ... Όχι..., αυτό... [...] Είσαι ευχαριστηµένη από την επικοινωνία σας και γιατί; - Ναι..., γιατί µε συµβουλεύει και
µου δίνει λύσεις στο πρόβληµα.-Την εµπιστεύεσαι δηλαδή; - Πολύ..., µε βοηθάει...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 21.6. 2012). [...] - Για τους γονείς
σου νιώθεις θυµό; - Ε... για τον µπαµπά ναι, όταν δεν µας δίνει λεφτά γιατί είναι τσιγκούνης,
όταν βρίζει και γιατί είχε χτυπήσει τον Ο. ... [...]- Εσύ το θυµάσαι ή στο έχουν πει...; - Το
θυµάµαι λίγο...-Σε στεναχωρεί αυτό;- Ναι, γιατί να χτυπάει τον Ο. ....(βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 7η, 19.7. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα, αν και εξέφραζε την ανάγκη της να δει τον πατέρα της, η
επιθυµία της αυτή µοιάζει να ήταν περισσότερο η υιοθέτηση του µητρικού λόγου, στο πλαίσιο
της σχέσης προσκόλλησης µε τη µητέρα της, παρά µία έκφραση της ύπαρξης ενός ισχυρού
δεσµού µε τον πατέρα της, καθώς η πατρική απουσία ήταν κυρίαρχη τόσο προ, όσο και µετά
το διαζύγιο των γονέων της. Η Ζαχαρούλα, επίσης, δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να
αναπτύξει µία στενή σχέση µε τον πατέρα της, σε αντίθεση µε την µητέρας της, εξαιτίας της
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περιορισµένης επαφής που είχε µαζί του, αλλά και των ανύπαρκτων αρµοδιοτήτων του
πατέρα σε σχέση µε την ανατροφή της ίδιας και του αδερφού της.

Εστιάζοντας στο παρόν αναδεικνύεται, ότι τα δύο κορίτσια είχαν αναπτύξει αρνητική
αυτοεικόνα, εξέφραζαν µία ακόρεστη αναζήτηση για αγάπη, αποδοχή και άγχος του
αποχωρισµού (Demo & Acock, 1988). Ειδικότερα οι παραπάνω δυσκολίες γίνονται
κατανοητές και εκφράζονται µέσα από τον αφηγηµατικό λόγο, το ιχνογραφικό έργο 3 της
Σαββίνας «οι γονείς µου µε τη µορφή ζώων» και τις ερευνητικές παρατηρήσεις:
Σ: [...] - Σαν γονιός ο γάιδαρος πώς πιστεύεις ότι συµπεριφέρεται στα µικρά του; - Μα
γενικά οι µαµάδες φροντίζουν πιο πολύ από ότι οι µπαµπάδες..., όπως η γάτα κάνει τα γατάκια
της και µετά ο γάτος θέλει να τα σκοτώσει... Ναι, γιατί... γιατί µωρέ... νοµίζουν ο µπαµπάς ο
γάτος ότι τα γατάκια θα µεγαλώσουν και θα θέλουν να τους σκοτώσουν... [...] - Ας πούµε πώς
είναι ο γάιδαρος στα γαϊδουράκια του σαν πατέρας; - Ε δεν τους δίνει και τόση σηµασία...,
από ότι ξέρω...-Τι θετικά έχει και τι αρνητικά έχει σαν πατέρας; - Δε νοµίζω να τα
προσέχει τόσο... χα, χα... Την πέφτει σε... χα, χα!! [...] - Γενικά τα θηλυκά είναι πιο
καλοσυνάτα... πιστεύεις; - Ναι... (ιχνογραφικό έργο 3 «οι γονείς µου µε τη µορφή ζώων»,
συνάντηση 9η, 17.9. 2012). [...] -Ότι δεν σε θέλει κανείς. - Δε µε θέλει κανείς. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 39, συνάντηση 12η, 21.11. 2012).

Ιχνογραφικό έργο 3. «Οι γονείς µου µε τη µορφή ζώων».

Επίσης, όπως προκύπτει, η Σαββίνα υιοθέτησε από τότε µέχρι σήµερα µία
διαφοροποιηµένη εµφάνιση και συµπεριφορά, τα οποία θα µπορούσαν να περιγραφούν µε
τον όρο «αρρενωπή», πιθανόν ως προσπάθεια ταύτισης µε το ανδρικό πρότυπο, το οποίο είχε
χαθεί από τη ζωή της πρόωρα, ως προσπάθεια να αποκατασταθεί µέρος της χαµένης
εσωτερικής ασφάλειας και ως µέσο απόσπασης της γονεϊκής προσοχής και της πατρικής
αποδοχής. Με µία άλλη οπτική ανάλυση θα µπορούσε να υποστηριχθεί, ότι η αρρενωπή
εµφάνισή της εξυπηρετούσε το εγκαταστηµένο αίσθηµα φόβου γονεϊκής «απόρριψης και
τιµωρίας», αφού κινητοποιούνταν τέτοιες συµπεριφορές από το οικογενειακό περιβάλλον του
παιδιού στη θέαση της αρρενωπής της εµφάνισης. Το ίδιο το παιδί προσέγγιζε ως εξής τη
τάση της να υιοθετεί µία αρρενωπή εµφάνιση και να ελαχιστοποιεί τα θηλυκά
χαρακτηριστικά:
Σ: [...] - Τι πιστεύεις ότι αισθάνεται ο µπαµπάς σου για σένα; - Θέλει περισσότερο τον Ο.,
γιατί είναι αγόρι. - Δηλαδή πιστεύεις ότι θέλει περισσότερο τον Ο., γιατί είναι αγόρι και ο
Ο. δεν θέλει εσένα, γιατί είσαι κορίτσι; -Ναι! - Αυτό τι συναισθήµατα εσένα σου
δηµιουργεί; Τι... - ... Αν ήµουν αγόρι θα µε ήθελαν πιο πολύ. Όλοι οι µπαµπάδες θέλουν πιο
πολύ το αγόρι, επειδή είναι αγόρι... - Αυτή εσένα η ιδέα γιατί σου έχει δηµιουργηθεί τόσο
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πολύ σε σχέση µε το αγόρι; Έχει συµβεί κάτι ή σου έχει πει κάποιος κάτι που σε έχει
κάνει να πιστεύεις ότι το να είσαι αγόρι σηµαίνει ότι σε αγαπώ και πιο πολύ; - Δεν ξέρω
γιατίιι! Θα ήθελα να είµαι αγόρι παρά κορίτσι! - Θεωρείς ότι είναι πιο αποδεκτό ένα αγόρι;
- Μου αρέσει πιο πολύυυ! Δεν µου αρέσει τόσο πολύ το κορίτσι. Τα αγόρια... δεν πονάνε... Σε φοβίζει ο πόνος; - Μµµ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 16.1.
2013).

Ø Παιδιά σχολικής ηλικίας – λανθάνουσα περίοδο
Ο Οδυσσέας εντάχθηκε σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, καθώς βρισκόταν στη
σχολική ηλικία (6-12 ετών), - συγκεκριµένα ήταν έξι ετών τη στιγµή του διαζυγίου των
γονέων του. Κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας, τα παιδιά φαίνεται ότι αρχίζουν να
αλληλεπιδρούν σε βάθος µε τον περιβάλλοντα κόσµο, προσπαθώντας να εγκαταστήσουν
σχέσεις µε τους σηµαντικούς Άλλους, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνουν τον
εαυτό και τον κόσµο. Παράλληλα, σε αυτή την ηλικιακή περίοδο τα παιδιά φαίνεται να είναι
αρκετά εγωκεντρικά ώστε να αξιολογήσουν το διαζύγιο ως µια προσωπική απόρριψη.
Ωστόσο, όπως φανερώνεται από τις αφηγήσεις του παιδιού και τη σιωπή του,το παιδί µοιάζει
να βίωνε έντονο ψυχικό πόνο και θυµό και να µην διέθετε την ευκαιρία να αναπτύξει ένα
λειτουργικό µέσο ανακούφισης ή έκφρασης αυτών των δυσάρεστων συναισθηµάτων:
Ο: [...] - Τι τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό; - ... - Θέλεις να µου
πεις; - ... - Δε θέλεις. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).

Επιπλέον, όπως αποκαλύπτεται µέσα από τις ερευνητικές παρατηρήσεις, το υπό
µελέτη παιδί, βιώνοντας το διαζύγιο στη λανθάνουσα περίοδο, εκδήλωσε, ιδιαίτερα στην
εφηβική ηλικία (Kelly & Wallerstein, 1976· Wallerstein & Kelly, 1974, 1976, όπως
αναφέρεται στο Rohrlich et al., 1977), πλήθος εσωτερικευµένων δυσκολιών (π.χ.
καταθλιπτική διάθεση) (Kelly, 1988, όπως αναφέρεται στο Di Bias, 1996· Hodges, 1991), οι
οποίες συχνά σωµατοποιούνταν, αλλά και εξωτερικευµένων, που κατευθυνόταν προς κάποια
πρόσωπα ή και οµάδες (Zill et al., 1993) (π.χ. προς τη µητέρα του, την αδερφή του και τους
µετανάστες). Ειδικότερα παρατηρήθηκε, ότι από το παρελθόν µέχρι σήµερα το παιδί δεχόταν
σηµαντική πίεση προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε κάποιον από τους γονείς τους, αλλά
παρουσίαζε δυσκολίες στο να το πράξει. Η απόσυρση και η αντιδραστική - επιθετική
συµπεριφορά µοιάζει να αποτελούσε ένα µέσο απόσπασης της προσοχής των γονέων του από
τις µεταξύ τους συγκρούσεις και έναν τρόπο να εκτονώνει το θυµό προς πιο ανώδυνους για
τον ίδιο στόχους. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι στην ανάπτυξη των συγκεκριµένων
δυσλειτουργικών αντιδράσεων συνέβαλλε η συνύπαρξη και άλλων επιβαρυντικών
παραγόντων κατά τη διάρκεια της ζωής του (Hetherington, 1972· Felner et al., 1975, όπως
αναφέρεται στο Rohrlich et al., 1977) (π.χ. ασθένεια, έντονο άγχος του γονέα, γονεϊκές
συγκρούσεις, στοχοποίηση του παιδιού, κ.ά.):
Ο - Π - Α: [...] - Εσύ φοβόσουν ή εντάξει όπως όλα τα παιδάκια που φοβούνται...; -Όχι δεν
φοβόταν..., αν ήταν φοβισµένος θα ήταν η τελική για µένα... - Έπαιρνε τη γιαγιά το βράδυ... Ναι, έπαιρνα και έλεγα µαµά! Το παιδί τρέµει; Μου έλεγε δεν τρέµει! - Μα µε ξυπνάς! - Μα
δε µπορώ! Δεν µπορώ! - Εσένα σε αγχώνει αυτό; - Τον νευριάζει... - Με τσαντίζει... -Γιατί; Γιατί µε ξυπνά το βράδυ να δει αν είµαι καλά..., δηλαδή σηκώνεται κάθε πέντε λεπτά... - Δεν
κοιµάµαι καθόλου... πάω δυο λεπτά στο σχολείο... - Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση
της; - Σου είπα Αλίκη, ότι µου είπε ότι αυτό του άρεσε... - Σου άρεσε; - Ποιο; - Το φόρεµα
της... - Μµµ... - Δε σου αρέσει; - Το περιεχόµενο τι λέει; Το περιεχόµενο που είµαι εγώ... Εσύ τι θα έκανες; - Θα ήµουν µαζί να τον ηρεµώ... - Άρα νιώθεις και εσύ άγχος; - ... - Θα
την ήθελες πιο ψύχραιµη; - Μµµ... - Σε αναστατώνει αυτό...; - Ναι... - Γιατί... ότι είσαι
µικρός..., γιατί; - Με ξυπνάει το βράδυ, µου βάζει παντού κοµπρέσες... - Παράλογο το
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θεωρείς εσύ αυτό ή εντάξει... - Παράλογο... [...] - Δεν έχει ούτε ένα καλό (η αδερφή του); Μµµ... - Τίποτα; Αρνητικό; - Ότι φωνάζει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3,
συνάντηση 1η, 21.5. 2012).
Ο: [...] - Από τον τρόπο που ζούνε εσύ είσαι ευχαριστηµένος; - Δε θα ήθελα να έχουν
χωρίσει. - Ήταν καλύτερα; - ... - Ένιωθες πιο καλά; - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Ο - Π : [...] -Πωωωω... να µην ήταν αυτό το µάθηµα... - Και στο δηµοτικό ήταν καλός... Μέχρι την τετάρτη... [...] - Πέρασα είδες; Σε ποιά έκανες τα γλυκά µάτια...., σε ποια... σε
ποια... λέγε τώρα... µεταξύ µας... Χαρά θεέ µου..., τρελάθηκα... - Θα κάνω τα ίδια και του
χρόνου... - Όχι τα ίδια δεν θα τα κάνεις! Δεν θα τα κάνεις! Θα πάω αύριο... - Μεθαύριο...
βοηθήθηκες από τους καθηγητές... και στο λέω για να µην πεις..., θυµάσαι τι µου είχε πει η
καθηγήτρια που συµπαθείς....: «να κάνει κάτι να δω προσπάθεια αλλιώς τίποτα...», αλλά µου
είπαν ότι όσο στριµµένη είναι..., δεν είναι εµείς τη λέµε..., δεν αφήνει... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 5η, 25.6. 2012).
Ο - Π - Α: [...] - Καλή εδώ έχουν σκοτώσει πολλούς ξένους οι Ζωνιανοί, έχουν σκοτώσει
πολλούς ξένους... - Αλλοδαπούς εννοείς; - Ναι έχουν φύγει πολλοί, ενώ στο Ηράκλειο
γεµάτοι..., εδώ έχουν σκοτώσει αστυνόµους... - Σου αρέσει αυτό ή το θεωρείς παράλογο;
Σου αρέσει; - Το να σκοτώνουν; - Ναι... - Ναι... - Γιατί; - ... - Αν µπορούσες εσύ θα
σκότωνες; - Όχι... - Τότε πώς το θεωρείς καλό; - Να µην έρχονται.... - Τι κακό κάνουν; Κλέβουν, σκοτώνουν... - Αυτό όµως δεν το καταλαβαίνω... το θεωρείς καλό, αλλά εσύ δεν
θα το έκανες; - ... - Σα χαρακτήρας δεν είσαι έτσι; Βίαιος; - ... - Τους θαυµάζεις; - Τους
έχουν τροµάξει εκεί... δεν... - Αυτό είναι τιµητικό ή ντροπιαστικό; Σας τιµά σαν περιοχή ή
όχι; - ... - Πώς το βλέπεις εσύ; - ... - Στο σχολείο έχετε ξένα παιδάκια; - Στο 18ο
ερχόντουσαν κάτι αλβανάκια και τα διώξαµε... - Από πού; - Από το γήπεδο... - Και
δέχτηκαν; - Αφού έτρεχαν... - Επειδή έκαναν βλακείες ή επειδή ήταν ξένοι; - Βλακείες... Πρώτα αυτοί άρχιζαν το ξύλο...; - Έλεγαν ελάτε στο 8ο... - Και τι κάνατε; -Πήγαµε... - Και
τι έγινε; - Δεν ήταν κανείς... - Τους αντιπαθείς; - Έχω δείρει πέντε ξένους. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 11η, 10.9. 2012).

Ø Παιδιά σχολικής ηλικίας – προεφηβική ηλικία
Σε αυτή την ηλικιακή οµάδα άνηκε ο Ευγένιος τη χρονική στιγµή του διαζυγίου. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί κατακτούσε ένα υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας
και εστίαζε περισσότερο στους φίλους και τον έξω κόσµο, αλλά εξακολουθούσε να
χρειάζεται την οικογένειά του και τη συναισθηµατική υποστήριξη και καθοδήγηση:
Ευ: [...] - Πώς ήταν τότε που δεν το έχεις σήµερα και το επιθυµείς; - Όχι και πολλά. Ότι
ήταν µαζί ο µπαµπάς µου και η µαµά µου και τον βλέπαµε µερικές φορές. [...] - ... Τι σε
δυσκολεύει; Που σε κάνει να νιώθεις λιγότερο καλά; - Που δεν είναι ο µπαµπάς σπίτι και
που δεν µε αφήνει η µαµά να κάνω περίπατο µόνος µου και να πάω στο σπίτι του φίλου µου.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012).

Στη συγκεκριµένη ηλικιακή φάση το παιδί ήταν σε θέση να αξιολογήσει ότι το
διαζύγιο των γονέων του ήταν ένα ζήτηµα ενηλίκων. Ωστόσο, φαίνεται να κατακλύστηκε από
µη εκφρασµένα αρνητικά συναισθήµατα, ειδικά προς τον πατέρα του και να ανέπτυξε έναν
ιδιαίτερο τρόπο θέασης του κόσµου και των ανθρώπων, καθώς µοιάζει µέσα από τον
αφηγηµατικό του λόγο να σκέφτεται και να εκφράζεται µε απόλυτους όρους (καλό - κακό,
κ.τ.λ.), πιθανόν για να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη βεβαιότητα στη ζωή του, οι οποίες
είχαν κλονιστεί από διάφορα µεταβατικά γεγονότα, και να βιώσει τον κόσµο πιο ασφαλή,
κατανοητό και προβλέψιµο. Επιπλέον το παιδί, παρότι ήταν ηλικιακά σε θέση να έχει
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αναµνήσεις από τη στιγµή του διαζυγίου, µοιάζει να απώθησε το αρνητικό περιεχόµενο των
αναµνήσεων του παρελθόντος σε ότι αφορά τη σχέση µεταξύ των γονέων του. Αυτό
συνέστησε προσπάθεια να αποκαταστήσει µέρος της εσωτερικής ηρεµίας και σταθερότητας
και να βιώσει λιγότερο οδυνηρά τον εσωτερικό κόσµο µέσω της αποκατάστασης των
γονεϊκών «εικόνων» και αλληλεπιδράσεων, αφού σε αυτές τις ηλικιακές περιόδους οι γονείς
παραµένουν «ακρογωνιαίοι λίθοι» για την ανάπτυξη του αισθήµατος σταθερότητας,
ασφάλειας και ευεξίας των παιδιών. Παράλληλα το παιδί, από το διαζύγιο και µετά µοιάζει να
επωµίστηκε το δυσβάσταχτο ρόλο του υποστηριχτή – φροντιστή, το οποίο κλόνιζε
περισσότερο την εσωτερική του γαλήνη:
Ευ: [...] -Οι γονείς σου γιατί µοιάζουν µε τα πρόβατα; - Είναι καλά... -Σε τι πράγµατα
είναι καλά; - ...Ξέρω, σου είπα! Είναι καλά... [...] 26. - Αισθάνθηκες ποτέ στο παρελθόν ότι
δεν θα ήθελες αυτούς τους γονείς και θα επιθυµούσες να είναι κάποιοι άλλοι; - Όχι.. Γιατί; - Γιατί είναι γονείς µου... - Και τι ωραίο έχουν που σε κάνουν να µη θέλεις άλλους; Είναι γονείς µου..., είναι καλοί... - Σε τι πράγµα; Σε τι θέµατα; - Σε όλα... - Θα ήθελες να
µου εξηγήσεις; - Σε όλα... [...] - Ποιος είναι ο ρόλος σου προς την Ζ.; - Θα την φροντίζω
και αυτή και τους γονείς (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 31.7.
2012). [...] - Σε ανησυχεί η Ζαχαρούλα; - Ναι..., γιατί είναι µικρή και δεν µπορεί να
µιλήσει... -Νιώθεις ότι είσαι υπεύθυνος για εκείνη; - Ναι, γιατί είναι µικρή... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 5η, 7.8. 2012).
Ευ. – Ζ.: [...] - Ποια θέµατα αφορούν; - Τις καθηµερινές. - Με το µπαµπά σου τι
επικοινωνία έχετε; - Μακρινή. - Μακρινή; Σε ευχαριστώ Ζ. Ζ: - (Μιλάει) - Τι εννοείς
µακρινή; - Μένει µακριά. Ζ: - (Μιλάει) - Επειδή µένει µακριά. Μοιράζεσαι τα
συναισθήµατα σου και τις σκέψεις σου µε τον µπαµπά σου; - Όχι. Αφού είναι µακριά. Όταν έρχεται; - ... (Σιωπή) - Του λες τους προβληµατισµούς σου, τις χαρές σου, τι
ανησυχίες σου...; - ... (Σιωπή) (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 6η, 14.8.
2012).
Ευ: [...] - Προσπαθείς να το αντιµετωπίσεις; - Ναι. - Πώς; - Να µην το σκέφτοµαι. - Και τα
καταφέρνεις; - Όχι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).
[...] - Εσύ αισθάνθηκες ποτέ πληγωµένος από τους γονείς σου; - Δεν θυµάµαι. - Ή να είσαι
στεναχωρηµένος; - Μικρός νοµίζω. Τώρα όχι... - Με τι είχες στεναχωρηθεί; - Δεν θυµάµαι.
- Γιατί πιστεύεις ότι δε θυµάσαι; - Δεν ξέρω. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26,
συνάντηση 10η, 4.12. 2012). [...] - Γιατί, όµως, είναι προβληµατικό να µην είναι ο µπαµπάς
και η µαµά µαζί; - Γιατί είναι γονείς! - Και πρέπει νοµίζεις ότι οι γονείς να µένουν µαζί; Με τα παιδιά τους! - Εσάς στην πράξη τι προβλήµατα σας δηµιούργησε αυτό; - Κακά,
άσχηµα! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

Συνολικά όλα τα παιδιά της µελέτης, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους τη στιγµή του
διαζυγίου, φαίνεται να επιθυµούσαν από το παρελθόν µέχρι σήµερα την ένωση των γονέων
τους και να αναπολούσαν την περίοδο που οι δύο γονείς τους κατοικούσαν µαζί, παρά τις
έντονες διαµάχες και συγκρούσεις τους, στοιχείο το οποίο µοιάζει να σχετίζεται µε τη µη
προσαρµογή των γονέων, τα κυρίαρχα στερεότυπα για τις µορφές οικογένειας και κυρίως µε
την πατρική απουσία:
Ο: [...] - Θεωρείς ότι για τους γονείς σου ήταν καλύτερα όταν ήταν παντρεµένοι ή όταν
χώρισαν; - Μετά... - Ήταν πιο ήρεµοι; Για σένα όµως; Πότε ήταν καλύτερα; - Πριν...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] - Να..., αν µπορούσαν να τα ξαναφτιάξουν, αλλά.. - Αλλά; - Δεν τα ξανάφτιαξαν. Στεναχωριέσαι εσύ γι’ αυτό; - Ε ναι..., εγώ το είπα στη µαµά, αλλά... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 2η, 24.5. 2012).
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Ευ: [...] - Σου λείπει κάτι που το είχες παλιά και δεν το έχεις τώρα; - Να είναι ξανά µαζί ο
µπαµπάς και η µαµά. - Θα το ήθελες αυτό; - Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7,
συνάντηση 2η, 11.7. 2012). [...]. - Η ζωή σου είναι τώρα καλύτερη; - Μµ! - Ή χειρότερη; Και τα δύο. - Σε τι πράγµα είναι καλύτερη και σε τι πράγµα χειρότερη; - Στο ότι δεν
µαλώνουν και στο ότι δεν είναι µαζί. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση
6η, 14.8. 2012).

Γ. Παιδικές µνήµες από τη στιγµή του διαζυγίου
Κατά τη διάρκεια µελέτης για τις αρχικές αντιδράσεις των παιδιών στο γονεϊκό
διαζύγιο µέσα από µια οπτική του παρόντος, ένα σηµαντικό εύρηµα της µελέτης, όπως
αναδεικνύεται από τις παρακάτω αφηγήσεις των παιδιών, είναι ότι σχεδόν όλα τα παιδιά της
µελέτης, ανεξάρτητα το ηλικιακό τους στάδιο τη στιγµή του διαζυγίου, κυριαρχούνται από
µία αέναη προσπάθεια να υποβαθµίσουν στο παρόν το συναισθηµατικό περιεχόµενο του
βιώµατός τους µέσω διαφόρων µηχανισµών άµυνας. Αυτό εκφράζεται είτε µέσω της άρνησης
τους να ανακαλέσουν και να εκφράσουν τα γεγονότα του παρελθόντος, είτε µέσω της
απώθησης ολοκληρωµένων αναµνήσεων, είτε µέσω της χρήσης του χιούµορ:
Ο: [...] -Δε θέλεις. Θέλεις να µου πεις το λόγο που δε θέλεις; - Γενικά δε θέλω...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] -πώς έµαθες για την είδηση ότι οι γονείς σου ας πούµε θα χωρίσουν; - Πώς το
κατάλαβα; -Πώς το κατάλαβες... πώς το έµαθες... πώς το αντιλήφθηκες; - Α! Είδα τις
βαλίτσες του µπαµπά. Χα... [...] - Θυµάσαι εσύ πώς αντέδρασες, πώς αισθάνθηκες σε
εκείνη την φάση; -Δε θυµάµαι καθόλου...Τίποτα δε θυµάµαι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 16.1. 2013).
Ευ: [...] 79. - Πιστεύεις ότι αν µια αλήθεια στη ζωή µας είναι δύσκολη, είναι προτιµότερο
να την ξέρουµε ή όχι; - Να µην την ξέρουµε. - Γιατί; Σε τι θα τον βοηθήσει έναν άνθρωπο;
- Ότι δεν θα το ξέρει. [...]-Να µην το ξέρει για να µην στεναχωριέται. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 30.5. 2013). [...] - Εσύ θα ήθελες να θυµάσαι
περισσότερα πράγµατα από την παιδική σου γενικά ηλικία; - Όχι! - Γιατί; - Εντάξει είµαι.
Θα ένιωθα πιο άσχηµα µάλλον. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 9η,
16.11. 2012). [...]7. - Εσύ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του διαζυγίου τι
συναισθήµατα και τις σκέψεις έκανες; - Δεν θυµάµαι. - Δε θυµάσαι. Ήταν στενάχωρες ή
αισιόδοξες σκέψεις; - Στενάχωρες. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση
12η, 30.5. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα δεν εξέφραζε αναµνήσεις σχετικά µε τις πρώτες αντιδράσεις στο
γονεϊκό χωρισµό.

Σε ό,τι αφορά τα µικρότερα παιδιά (τον Οδυσσέα - έξι ετών, τη Σαββίνα - τριών ετών
και τη Ζαχαρούλα - έξι ετών, δηλαδή τα παιδιά που ήταν µικρότερα των έξι ετών τη στιγµή
του διαζυγίου), µία προσέγγιση υποστηρίζει, ότι ενδεχοµένως να «πλήττονταν» από τον πόνο
του διαζυγίου λόγω της γνωστικής ανωριµότητάς τους (Emery, 1999), κάτι το οποίο έρχεται
σε αντίθεση µε έναν άλλον ισχυρισµό, ο οποίος αξιολογεί ότι η µικρή ηλικία και η γνωστική
ανωριµότητα των παιδιών λειτουργεί ως «προστατευτικός» παράγοντας (Bojuwoye & Akpan,
2009). Τα παιδιά της µελέτης, διαθέτοντας µικρότερο επίπεδο ανάπτυξης των γνωστικών τους
µηχανισµών τη στιγµή του διαζυγίου, φαίνεται ότι δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν τις
αιτίες του γονεϊκού χωρισµού (Emery, 1994) και των αλλαγών που λάµβαναν χώρα.
Εποµένως η µη κατανόηση των γεγονότων µοιάζει να αποτέλεσε παράγοντα «κινδύνου»,
καθώς η απουσία ολοκληρωµένων αναµνήσεων, είτε ως αποτέλεσµα της βιολογικής
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ανωριµότητας των µηχανισµών µνήµης, είτε ως µηχανισµός άµυνας, διόγκωνε το αίσθηµα
σύγχυσης των παιδιών, καθώς τα ίδια δεν ήταν σε θέση να ερµηνεύσουν τις αλλαγές που
λάµβαναν χώρα στη ζωή τους, µε αποτέλεσµα ο κόσµος να βιωνόταν απειλητικά.
Παράλληλα, το παιδί που ήταν ηλικιακά µεγαλύτερο τη στιγµή του διαζυγίου (ο Ευγένιος έντεκα ετών), φαίνεται να απωθούσε τις µνήµες εκείνης της περιόδου, νοµίζοντας ότι µε
αυτόν τον τρόπο θα «αυτοπροστατευθεί» από τα δυσάρεστα συναισθήµατα που
προκαλούνταν από αυτές. Ωστόσο, και σε αυτή τη περίπτωση, η απουσία αναµνήσεων και
ολοκληρωµένων λογικών εξηγήσεων για τις αλλαγές που βίωνε, φαίνεται ότι ενίσχυαν τη
σύγχυση και το αίσθηµα αβεβαιότητάς του:
Ευ: [...] 17. - Μπορείς να θυµηθείς στιγµές από την παιδική σου ηλικία που ήταν πολύ
ευχάριστες και έκανες ευχάριστα πράγµατα που σου άρεσαν; - Δε θυµάµαι. - Δυσάρεστες
στιγµές θυµάσαι; - Ούτε. Δεν θυµάµαι τίποτα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 20,
συνάντηση 8η, 17.10. 2012).

Εποµένως, οι περιορισµένες αναµνήσεις των παιδιών, ανεξαρτήτου ηλικίας τη στιγµή
του διαζυγίου και φύλου, για την πρώτη χρονική περίοδο του χωρισµού, µοιάζει να
επηρέαζαν δυσµενώς την κατεύθυνση του εν εξελίξει ταξιδιού της ζωής τους.
Δ. Οικογενειακά χαρακτηριστικά
Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας προβάλλουν, ότι η συναισθηµατική και
ψυχολογική αναστάτωση των παιδιών της έρευνας επέµενε στο χρόνο, όχι από το διαζύγιο
αυτό καθ' αυτό, αλλά εξαιτίας άλλων παραγόντων εντός της οικογένειάς τους, όπως ήταν η
πατρική απουσία, ο τύπος άσκησης του γονεϊκού ρόλου, οι γονεϊκές συγκρούσεις, οι
οικονοµικές δυσκολίες, η δύσκολη συναισθηµατική κατάσταση του γονέα - φροντιστή, κ.ά.
Ερευνήτρια: Μέσα από τις ερευνητικές παρατηρήσεις αναδείχθηκε, ότι κύριες πηγές
δυσκολιών για τον Οδυσσέα ήταν οι ισχυρές και παρατεταµένες γονεϊκές συγκρούσεις, οι
οικονοµικές δυσκολίες και η πατρική απουσία.
Σ: [...] - Αυτό το χαρακτηριστικό του µπαµπά σου δηµιουργεί ανησυχία, άγχος και
σύγκρουση; Ποιά είναι η φύση του προβλήµατος; - Ναι..., γιατί είναι έτσι... νευρικός... [...]
- Τον έχεις ανάγκη να τον βλέπεις κάθε µέρα; - Μµ... - Σου λείπει...; - Μµµµ... [...] - Θέλω
να πω ότι όταν δύο άνθρωποι δεν είναι µαζί, επειδή τυχαίνει ότι διαφωνούν, σηµαίνει ότι
δεν αγαπούν τα παιδιά τους; - Ναι..., αλλά τσακώνονται συνέχεια... Πω, πω! - Αυτοί οι
τσακωµοί πώς πιστεύεις ότι δηµιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν; - Επειδή χώρισαν... και
όταν χωρίζει το ζευγάρι υποτίθεται δεν είναι φίλοι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6,
συνάντηση 3η, 30.5. 2012).
Ευ - Ελ: [...] - Τι δυσκολίες έχεις; - Ότι δεν είναι εδώ ο µπαµπάς µου. [...] 41. - Τι θα ήθελες
να αλλάξεις στον τρόπο που σε µεγαλώνουν οι γονείς σου; - Θέλω τον µπαµπά πιο πολύ,
αλλά δεν θα έβρισκε δουλειά. [...] - Ας πούµε η µαµά έχει να κάνει µία εξέταση και την έχει
πολλές φορές. Ευ: - Δεν χρειάζεται τώρα...- Στο είχε πει ότι πρέπει να το κάνεις! - Δεν
προσέχει τόσο πολύ τον εαυτό της; - Μ! - Σε ανησυχεί εσένα αυτό; - Ναι! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα εκδήλωνε τη δυσαρέσκειά της από την παρατεταµένη πατρική
απουσία και παρατηρήθηκε, ότι ο συναισθηµατικός κόσµος του παιδιού συγχρονιζόταν µε
αυτόν της µητέρας, εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που είχαν αναπτύξει. Πιθανόν, εξαιτίας της
µη δυνατότητας ερµηνείας αυτών των συναισθηµάτων εκ µέρους του παιδιού, να ενισχυόταν
το αίσθηµα ανασφάλειας της µικρής Ζαχαρούλας.
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Ø Τύπος άσκησης του γονεϊκού ρόλου
Στο πλαίσιο µελέτης της προσαρµογής των τεσσάρων παιδιών, αναδεικνύεται έντονα
η επίδραση παραγόντων όπως ο τύπος άσκησης του γονεϊκού ρόλου και το είδος και η
έκταση της γονεϊκής σύγκρουσης. Σύµφωνα µε τους Darling και Steinberg (1993), ο τύπος
ανατροφής - ο τρόπος που εκφράζονται οι γονεϊκοί ρόλοι, τα καθήκοντα – αποτελεί
κεντρικής σηµασίας παράγοντα της γονεϊκής στάσης, η οποία επηρεάζει το συναισθηµατικό
κλίµα που δηµιουργείται µεταξύ παιδιού και γονέα, αλλά και την προσαρµογή του παιδιού.
Στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Σαββίνας, όπως προέκυψε από τα λεγόµενά παιδιών
τους και τις ερευνητικές παρατηρήσεις, τα παιδιά συνέχιζαν να δέχονταν και µετά το διαζύγιο
έναν από τη µητέρα «παραχωρητικό» τύπο ανατροφής και από τον πατέρα τύπο
«παραµέλησης». Στην περίπτωση του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας, ο τύπος ανατροφής που
ασκείτο από τη µητέρα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «αυταρχικός» και από τον πατέρα
«παραµέλησης», όπως φανερώνεται από τα λεγόµενα των παιδιών και τις ερευνητικές
παρατηρήσεις:
Ο: [...] - Και το κάνανε σαν τιµωρία... Νευρίασες, στεναχωρήθηκες ή έλεγες καλά στο
έκαναν; - Ήξερα ότι θα µου το ξαναέδιναν..., αφού ήξερα ότι δεν θα το κρατήσει..., θα µου το
έδιναν; (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).
Σ: [...] - Περπατάµε και βλέπω τον µπαµπά... - Εδώ...; - Ναι... και το είπα στη µαµά ότι δεν
µας πήρε και την άλλη µέρα µας πήρε... - Μόνος του ήταν; Με τον Ο.; - Ε.. Όχι δεν ήταν µε
τον Ο. ... Ναι..., την άλλη µέρα... και όταν τον είδα δεν ήξερε τι να πει, γιατί νόµιζε ότι θα του
πω γιατί δεν µε πήρε... - Εσύ τι του είπες; - Τίποτα... - Γιατί; - Δεν ξέρω... Στεναχωρήθηκες πολύ; - Ναι..., γιατί µας είπε ότι θα µας πάρει... [...] - Η µαµά σήµερα τον
πήρε για τα αγγλικά... και του είπε... ότι χρωστάµε στα αγγλικά και της λέει: «τι µου το λες σε
εµένα» και λέει η µαµά: «σε ποιον να το πω σε κανέναν περαστικό»... και τον ρωτάει πότε θα
τον πάρει στο... και λέει: «δεν παίρνω κανέναν»... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13,
συνάντηση 5η, 5.7. 2012).
Ευ - Ζ: [...] -Φοβήθηκες. Σου έχουν επιτεθεί ποτέ; - Όχι. Μόνο όταν κάνω χαζοµάρες. Πότε κάνεις χαζοµάρες; - Με δέρνουνε. - Ε; - Με δέρνουνε. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012). [...] - Για τον µπαµπά σου τι σου έρχεται στο
µυαλό όταν τον σκέφτεσαι; - Ότι δεν είναι εδώ. - Εννοείς σωµατικά εδώ... ή... - Αυτό. Αυτό τι σκέψεις σου δηµιουργεί; - Όχι και τόσο καλές. - Δηλαδή; Γιατί δεν είναι τόσο
καλές οι σκέψεις; - Θα ήθελα να είναι εδώ πιο πολύ! Την Ζ. την παίρνει αγκαλιά. - Της
κάνει χαρές; - Ναι. - Την παίζει, την φιλάει...; - Μµµ! - Εσένα; - Το ίδιο. - Όταν έρχεται
συνήθως τι κάνετε; - Τίποτα. Μιλάµε στην αρχή λίγο και µετά πάµε µέσα και µιλάει ο
µπαµπάς µε τη µαµά. [...] -Την επικοινωνία µε τον µπαµπά σου πώς θα την χαρακτήριζες;
- Μακρινή! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012).

Υποστηρίζεται, ότι µόνο ο δηµοκρατικόςγονεϊκός τρόπος ανατροφής χαρακτηρίζεται
από µια παιδοκεντρική προσέγγιση, που ταυτόχρονα διατηρεί υψηλές απαιτήσεις για επίδειξη
ωριµότητας από το παιδί. Οι δηµοκρατικοί γονείς, και όχι οι αυταρχικοί ή παραχωρητικοί,
είναι σε θέση να κατανοήσουν τα συναισθήµατα του παιδιού τους και να του διδάξουν πώς να
τα διαχειρίζεται. Και στις δύο υπό µελέτη οικογένειες οι γονείς δεν φαίνεται να βοηθούσαν
κατάλληλα τα παιδιά τους, ώστε να βρίσκουν κατάλληλους τρόπους για την επίλυση των
προβληµάτων τους. Δεν τα ενθάρρυναν πρακτικά να γίνουν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα δεν
τους έθεταν κατάλληλα όρια, ώστε να ασκήσουν ένα βαθµό έλεγχου στις πράξεις τους. Τα
όρια που έθεταν στα παιδιά τους δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως µετρηµένα και
στοχευόµενα ανάλογα µε την περίσταση, ξεκάθαρα, ρεαλιστικά και διαπραγµατεύσιµα.
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Συνέπεια όλων αυτών ήταν η αδυναµία από την πλευρά των παιδιών να αναπτύξουν
ικανοποιητικό βαθµό ανεξαρτησίας και λειτουργική προσαρµογή.
Ø Τύπος προσκόλλησης µητέρας – παιδιού
Παράλληλα, εξίσου σηµαντικός παράγοντας µε τον τύπο άσκησης του γονεϊκού ρόλου
φαίνεται να είναι και ο τύπος της προσκόλλησης που αναπτύσσεται µεταξύ µητέρας –
παιδιού. Οι ερευνητικές παρατηρήσεις και ο αφηγηµατικός λόγος των υπό µελέτη παιδιών
ανέδειξαν, ότι η µη κατάλληλη προσκόλληση των µητέρων τόσο στα αγόρια, όσο και στα
κορίτσια µετά το διαζύγιο, επέδρασε αρνητικά, καθώς και τα τέσσερα παιδιά παρουσίαζαν
έντονες δυσκολίες σε επίπεδο πρωτοβουλιών, ανεξαρτησίας, αυτοεικόνας και εσωτερικής
ασφάλειας:
Ο: [...] - Δεν µπορώ... -Δεν µπορείς να κάνεις και εσύ; - Μου λέει ότι έχω το χειρότερο στα
αγγλικά... και σε όλα... και οι άλλοι είναι στο ίδιο... - Έχει νόηµα να συγκρίνεις τον εαυτό
σου; - Αφού µου λέει ότι είµαι ο χειρότερος..., σε όλους το λέει... στη γιαγιά το λέει δεν ξέρει
τίποτα... -Στο σύνολο δεν είναι για σένα περήφανη; Για τον χαρακτήρα σου; - ...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 4.6. 2012).
Σ: [...] -Επειδή ντύνοµαι αγορίστικα... - Ναι... - Ωχ... -Γιατί; - Θα ήθελα να ήµουν αγόρι...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012). [...] - Εσύ όταν µου
περιγράφεις τον εαυτό σου µου περιγράφεις ένα σύνολο αρνητικών χαρακτηριστικών
που έχεις... - Μ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.10. 2012).
Ευ: [...] - Ενώ παλιά τι νόµιζες; - Ότι δεν είµαι πολύ έξυπνος. - Τι σε είχε κάνει αυτό να το
πιστεύεις; - Κάποια πράγµατα. - Όπως; - (Σιωπή)... Οτι δεν είµαι πολύ έξυπνος (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα µεγαλώνοντας µε ένα µη δηµοκρατικό τρόπο ανατροφής,
αναπτύσσοντας έναν ακατάλληλο τύπο προσκόλλησης µε τη µητέρα, αλλά και εξαιτίας των
αναπτυξιακών της δυσκολιών, φαίνεται ότι ανέπτυξε χαµηλή αυτοπεποίθηση, καθώς φάνηκε
ότι δίσταζε να παίρνει πρωτοβουλίες χωρίς την έγκριση της µητέρας της.

Βιώνοντας δύσκολα γεγονότα στον κύκλο ζωής τους, οι µητέρες των υπό µελέτη
οικογενειών µοιάζει να µην είχαν το χρόνο και τα ψυχικά αποθέµατα να δώσουν στα παιδιά
ποιοτικά ερεθίσµατα και συνεπή και σταθερή φροντίδα, γεγονός που διατάραξε την ποιότητα
της προσκόλλησης των παιδιών. Οι µητέρες, ως κύρια πρόσωπα προσκόλλησης των παιδιών,
αντιµετωπίζοντας πλήθος δυσκολιών τόσο προ, όσο και µετά διαζυγίου και µη διαθέτοντας
τις κατάλληλες υποστηρικτικές πηγές, δεν ήταν σε θέση να µεγαλώσουν τα παιδιά τους ως
ανεξάρτητες οντότητες και µε σηµαντικό βαθµό αυτάρκειας. Εποµένως, η διαταραγµένη
προσκόλληση και η πρόωρη έκθεση τους σε ανασφαλείς συνθήκες, δεν επέτρεψε στα παιδιά
να κατανοήσουν τη ζωή τους σαν ξεχωριστές οντότητες και να αναπτύξουν αίσθηµα
εµπιστοσύνης και ασφάλειας.
Ø Επίπεδο γονεϊκής σύγκρουσης
Ο αντίκτυπός της γονεϊκής σύγκρουσης στην προσαρµογή των παιδιών µετά το
διαζύγιο αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής στον τοµέα της έρευνας (Ayoub etal.,
1999·Bernard-Bonnin, 2000· Buchanan et al., 1991, όπως αναφέρεται στο Dronkers, 1999·
Κelly, 1993· Stahl, 2001). Οι συγκρούσεις µεταξύ των γονέων προκύπτει, ότι έχουν αρνητικές
επιδράσεις στην προσαρµογή των παιδιών σε µία νέα οικογενειακή κατάσταση. Τα παιδιά
αυτά, γνωστά και ως «παιδιά του Αρµαγεδδώνα», εµπλέκονται και δοκιµάζονται στις
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µακροχρόνιες διαµάχες των γονέων τους. Οι συγκρούσεις αυτές µοιάζει να έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους υγεία. Όπως προκύπτει από τις παρακάτω αφηγήσεις,
τα παιδιά των διαζευγµένων γονέων που βιώνουν υψηλό βαθµό σύγκρουσης, όπως είναι ο
Οδυσσέας και η Σαββίνα, παρουσιάζουν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς,
συναισθηµατικές δυσκολίες και προβλήµατα προσαρµογής, σε σχέση µε τα παιδιά από
διαζευγµένες οικογένειες στις οποίες οι συγκρούσεις ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται, όπως
στην περίπτωση του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας:
Ερευνήτρια: Ο Οδυσσέας είχε βιώσει προ και µετά διαζυγίου ιδιαιτέρως ακατάλληλες
γονεϊκές συγκρούσεις, µε σοβαρές επιπτώσεις στο παιδί σε σωµατικό, συµπεριφορικό,
συναισθηµατικό και µαθησιακό επίπεδο.
Σ: [...] - Τότε πώς τον χαρακτηρίζεις νευρικό; - Όταν ήταν µε τη µαµά άκουγα φωνές... [...]
- Δε θέλω να τσακώνονται... - Δε θα ήθελες να τσακώνονται... Όταν τσακώνονται πώς
νιώθεις... - Χάλια... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.5. 2012).
Ευ: [...] - Υπάρχει κάτι θετικό από αυτό; - Ότι δεν µαλώνουν. - Ότι δεν µαλώνουν. Είναι
πιο ήρεµοι; - Ναι. - Για σένα υπάρχει κάτι το θετικό; - Τώρα; - Ναι. - Αυτό. - Ότι δεν
µαλώνουν; - Ναι. [...]1.2.7. - Ποιά είναι η πιο «σκοτεινή» ανάµνηση που έχεις µε τους
γονείς σου; - Είχαν τσακωθεί, αλλά δεν θυµάµαι. Θυµάµαι που άκουγα τις φωνές αλλά δεν
τους έβλεπα. Αυτό θυµάµαι. - Πώς είχες αισθανθεί εσύ τότε; - Φοβόµουνα! - Τι ακριβώς
φοβόσουν; - Ότι θα φωνάξουν και σε εµένα (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7,
συνάντηση 2η, 11.7. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα δεν έγινε πολλές φορές µάρτυρας των έντονων γονεϊκών
συγκρούσεων, καθώς ο πατέρας της µετακόµισε σε άλλο νοµό όταν η ίδια ήταν πολύ µικρή.

Ωστόσο, συγκρίνοντας τα παιδιά σε ότι αφορά το φύλο, αν και φαίνεται ότι τα δύο
αγόρια ήταν πιο ευάλωτα στην επίδραση των γονεϊκών συγκρούσεων, στην πραγµατικότητα
αυτό σχετίζεται µε άλλους παράγοντες, όπως είναι η σειρά γέννησης, η ηλικία του παιδιού τη
στιγµή του διαζυγίου, η σχέση των γονέων µε το κάθε παιδί, ο ρόλος του παιδιού µέσα στο
οικογενειακό σύστηµα, κ.ά. Εποµένως, το φύλο του παιδιού, από µόνο του, δεν προκύπτει ότι
επηρεάζει το είδος και το βαθµό της επίδρασης της γονεϊκής σύγκρουσης.
Ø Γονεϊκές αποκαλύψεις
Εστιάζοντας στην επίδραση του τύπου των γονεϊκών αποκαλύψεων, σε ό,τι αφορά τη
σχέση των συντρόφων και το διαζύγιο ως προς την αγωνία του παιδιού, την προσαρµογή του
και τις ακαδηµαϊκές και συµπεριφορικές ρυθµίσεις, η παρούσα µελέτη έδειξε, ότι οι
ακατάλληλες ή οι ανεπαρκείς γονεϊκές αποκαλύψεις επιφέρουν δυσµενείς συνέπειες στους
προαναφερθέντες τοµείς, όπως αναδεικνύεται από το λόγο των παιδιών:
Ερευνήτρια: Ο Οδυσσέας, τόσο κατά τη διάρκεια του γάµου των γονιών του, της διαδικασίας
του διαζυγίου , όσο και µετά το διαζύγιο, γινόταν δέκτης ακατάλληλων αποκαλύψεων και
κατηγοριών και από τους δύο γονείς του. Σύµφωνα µε τη µητέρα, ο Οδυσσέας είχε εκφράσει
στην ίδια την εξής πρόταση: «είστε και οι δύο σκατά».
Σ: [...] - Εκφράζεται άσχηµα για τη µαµά σου; - Μµ..., λέει ότι... ¨»να βρεις µία καλή
δουλειά, λογίστρια..». Σαββίνα µου λέει... λέει... να το πω; - Ναι... βέβαια! – «Εγώ γαµήθηκα
στη δουλειά και αφού γνώρισα τη µαµά σου µου έκανε σκατά τη ζωή και µε έβαζε να φτιάχνω
τα δωµάτια..., να δουλεύω στο µαγαζί...» - Στων γονιών της...; - Ναι, και ότι ήταν
βλαµµένη... την έβρισε βλαµµένη, ότι του έκανε σκατά τη ζωή του και ότι έκανε δουλειές...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 5η, 5.7. 2012). [...] - Και µια φορά, όταν

405

ήµουν µωρό, µου έχει πει η µαµά ότι έκανε έτσι την κούνια µου από τα νεύρα του... - Τη
σήκωσε ψηλά; - Ναι... - Στο είπε η µαµά σου αυτό; - Ναι... - Και πώς αισθάνεσαι...; - Ότι
είναι πα-τέρας... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 7η, 19.7. 2012).
Ευ - Ε - Α: [...] - Γιατί ένα παιδί, θεωρείς, ότι πρέπει να ξέρει τους λόγους; - (Μιλάει η Ζ. )
(παίζουν) - Γιατί είναι µέλος της οικογένειας! - Οπότε πρέπει να γνωρίζει. - Ναι. - Εσύ έχεις
πάρει απαντήσεις; - Όχι. - Αυτό σε κάνει να µην αισθάνεσαι ισότιµο µέλος της
οικογένειας; - Όχι. - Τι όχι; - Όχι, αισθάνοµαι µέλος της οικογένειας. - Τότε γιατί θα ήθελες
να ξέρεις το γιατί; - Γιατί είναι οικογένειά µου. - Έχεις ρωτήσει εσύ το γιατί; - Όχι. Γιατί; - Γιατί και να ρωτήσω δεν θα µου απαντήσουν! - Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα σου
απαντήσουν; - (σιωπή)... Μαµά έλα λίγο µέσα! Γιατί χωρίσατε µε τον µπαµπά. - Λοιπόν,
θυµάσαι πριν κάµποσα χρόνια που... - Έφυγε ο µπαµπάς! - Με ρώτησες ποτέ; - Όταν σας είχα
ρωτήσει γιατί, γιατί, γιατί και δεν µου απαντήσατε! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36
, συνάντηση 12η, 30.5. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα δεν είχε λάβει καµιά λογική εξήγηση για το χωρισµό των γονέων
της και για την απουσία του πατέρας της, γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να βιώνει
απειλητικά το περιβάλλον, καθώς το παιδί είχε αναπτύξει αρκετές φοβίες.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα δύο υπό µελέτη κορίτσια γίνονταν δέκτες σε µεγαλύτερο
βαθµό ακατάλληλου επίπεδου γονεϊκών αποκαλύψεων σε σχέση µε τα δύο αγόρια (όπως
αναφέρεται στο Maddox, 2010). Η Σαββίνα δεχόταν περισσότερες και πιο ακατάλληλες
αποκαλύψεις για τη σχέση των πρώην συντρόφων και για τον πατέρα της σε σχέση µε τον
αδερφό της, καθώς είχε αναπτυχθεί συµµαχία µεταξύ µητέρας – κόρης, άλλοτε
στοχοποιόντας τον πατέρα και άλλοτε τον Οδυσσέα. Η Ζαχαρούλα δεν είχε κανενός είδους
ενηµέρωση για τις αλλαγές στην οικογένεια και τα αίτια αυτών, λόγω των αναπτυξιακών της
δυσκολιών και των περιορισµένων αντιληπτικών της ικανοτήτων, όπως ισχυριζόταν η µητέρα
της.
Ø Μεταβάσεις εντός του κύκλου ζωής της οικογένειας
Οι πολλαπλές µεταβάσεις στο πλαίσιο ενός διαζυγίου, επίσης µπορεί να εκθέσει τα
παιδιά σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως είναι η ανεπαρκής ανατροφή των παιδιών, η
οικονοµική δυσπραγία, κ.ά. Για µερικά παιδιά, εποµένως, το άγχος του διαζυγίου
συσσωρεύεται και συχνά συνοδεύεται από ποικίλες αγχογόνες µεταβάσεις και αλλαγές
(Amato, 1994· Rodgers & Pryor, 1998). Τα τέσσερα υπό µελέτη παιδιά πράγµατι εκτέθηκαν
σε ποικίλες αλλαγές µετά το διαζύγιο των γονέων τους, οι οποίες θεµατοποιήθηκαν ως εξής:
•

Αλλαγή τόπου κατοικίας του πατέρα

Ένα κρίσιµο και µεταβατικό γεγονός, στο οποίο εκτέθηκαν και τα τέσσερα παιδιά της
έρευνας, ήταν η αλλαγή του τόπου κατοικίας των πατέρων τους. Συγκεκριµένα, οι δύο
πατέρες µετακόµισαν και επέλεξαν να µείνουν µόνιµα σε άλλο νοµό από αυτόν που ζούσαν
τα παιδιά και οι µητέρες των παιδιών τους. Από τον αφηγηµατικό λόγο των παιδιών
προκύπτει, ότι η γεωγραφική απόσταση ήταν ένας παράγοντας που δυσκόλευε την άσκηση
του πατρικού ρόλου και περιόριζε την επαφή πατέρα – παιδιών. Μέσα από τις ερευνητικές
παρατηρήσεις προκύπτει, ότι οι πατέρες των υπό µελέτη παιδιών επιχειρούσαν να µετριάσουν
την απουσία τους µε τη χρήση του τηλεφώνου ή άλλων τεχνολογικών µεθόδων (π.χ. του
skype).
Ωστόσο, ο βαθµός του περιορισµού των επαφών πατέρα – παιδιών δεν ήταν ο ίδιος
για όλα τα παιδιά της κάθε οικογένειας. Αναδεικνύεται, ότι τόσο η ηλικία του παιδιού κατά
τη στιγµή του χωρισµού όσο και το φύλο του παιδιού αποτέλεσαν βασική παράµετροι για τη
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συχνότητα των επαφών των πατέρων µε τα παιδιά τους. Ειδικότερα, και στις δύο οικογένειες
οι πατέρες επέλεγαν να έχουν πιο τακτικές επαφές µε τα µεγαλύτερα παιδιά τους, ενώ µε τα
µικρότερα ήταν πολύ περιορισµένες έως και ανύπαρκτες. Στην περίπτωση της Σαββίνας το
γεγονός αυτό γινόταν αντιληπτό από τον αδερφό της ως αποτέλεσµα της αντιδραστικής
συµπεριφοράς που εκδήλωνε προς το πρόσωπο του πατέρα της, αλλά και του φύλου της, ενώ
στην περίπτωση της Ζαχαρούλας ο πατέρας της απέδωσε την περιορισµένη επικοινωνία τους
στη µικρή της ηλικία και στο χαµηλό γνωστικό της δυναµικό:
Ο: [...] - Αφού φωνάζει...και το είχε πει ο µπαµπάς στη µαµά, ότι δεν µπορεί να την παίρνει
γιατί φωνάζει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 1, συνάντηση 3η, 21.5. 2012).
Σ: [...] -Εσύ γιατί πιστεύεις ότι του µιλάει;-Γιατί είναι αγόρι και πρέπει να µιλάει µε τον
µπαµπά του... βλακείες...-Βλακείες θεωρείς ότι είναι αυτά... - Αν µου το είχε κάνει εµένα
και ήµουν αγόρι... δεν θα του µιλούσα...-Αν ήσουν αγόρι;- Και κορίτσι δεν θα του
µιλούσα... εεεε µπαµπά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.5.
2012). [...] - Θέλω να είµαι αγόρι... να παίζω µπάλα..., να πηγαίνω να βλέπω ποδόσφαιρο...
Θα µε έπαιρνε µαζί του..., θα πήγαινα θάλασσα.. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4,
συνάντηση 10η, 21.6. 2012).
Ερευνήτρια: Ο πατέρας σε συζήτηση µε την ερευνήτρια υποστήριξε, ότι η επικοινωνία µε
την κόρη του ήταν δύσκολη, καθώς ήταν µικρή ηλικιακά και δεν µπορούσε, κατά τη
γνώµη του, να αντιληφθεί ικανοποιητικά τις διαδικασίες και τα γεγονότα που συνέβαιναν
στην οικογένεια, αλλά και όταν αλληλεπιδρούσαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο
πατέρας συχνά αναφερόταν µόνο στον Ευγένιο για να εκφράσει τις πατρικές ανησυχίες του
και τους προβληµατισµούς του.

•

Νέες συντροφικές σχέσεις των γονέων

Στην παρούσα έρευνα διαφαίνεται, ότι για τα υπό µελέτη παιδιά το διαζύγιο
αποτέλεσε µία µόνο από τις σηµαντικότερες διαδικασίες στο πλαίσιο ενός κύκλου
οικογενειακών και προσωπικών µεταβάσεων. O νέος γάµος ή και οι νέες σχέσεις αποτέλεσαν
ένα σηµείο µετάβασης τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Στο πλαίσιο σύναψης
αυτών προκλήθηκαν άλλοτε δυσµενείς συναισθηµατικές αντιδράσεις (Hetherington, 1991,
όπως αναφέρεται στο Bray & Hetherington, 1993), άλλοτε επιπλέον πιέσεις στα παιδιά,
καθώς κυριαρχούσε η αύξηση των γονεϊκών συγκρούσεων εξαιτίας των νέων µελών, των
νέων ρόλων, των συναισθηµάτων ζήλιας και δυσαρέσκειας (Emery, 1994), αλλά και
µαταίωση των θετικών προσδοκιών των παιδιών από τη νέα σχέσης του γονέα,γεγονός που
αύξανε την εσωτερική και την εξωτερική αίσθηση χάους των παιδιών:
Ο: [...]- Έξυπνο ε..., γλυκούλι (το παιδί της συντρόφου του πατέρα του); - Ναι... - Πώς
είναι; Κανονικά µιλάει; Είναι τρία; - Τέσσερα.... [...] - Κοίτα... (δείχνει φωτογραφία) Πωωωω γλύκα... γλύκα... - Έχει µυαλό και µας κοροϊδεύει... [...] -Είναι ζωηρός ή ήρεµος; Με ξυπνάει και µου λέει έλα να πάµε λαϊκή... - Σε συµπαθεί πολύ... - Δεν µπαίνει στη
θάλασσα καν... και µ’ εµένα µπαίνει... -Και κατάφερες εσύ να τον βάλλεις... - Τον αφήνω
καµιά φορά στην άκρη και ερχόταν... και καµιά φορά ερίχνε νερό.. ή καµιά φορά.. είχε
καταπιεί νερό κατά λάθος..., το αλάτι του έφταιγε... - Και τρώγατε µαζί; Σε
παρακολουθούσε; - Ότι κάνω κάνει... Ήταν η γιαγιά του σε έναν κουβά µε νερό και πήγε
αυτός και τα έβαλε..., ότι κάνω κάνει... [...] - Και τι έκανε...; - Το ξανατοπε... το ξαναείπε... Τον µπαµπά σου τον συµπαθεί; - Τασούλη τον λέει... Τασούλη, Τασούλη! - Και ο µπαµπάς
σου τι κάνει; -Γελάει, τον παίρνει να τον παίξει.... Κάτι του είπε η µαµά του και πήγε να
χωθεί κάτω από το τραπέζι του υπολογιστή που ήταν ο µπαµπάς και του έβαλε το πόδι και τον
σταµάτησε χα, χα!! -Χα, χα! Σαν το γατί! Ασχολείται ο µπαµπάς σου; Του αρέσει που έχει
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ένα µικρό µέσα στο σπίτι; -Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 20, συνάντηση 7η,
2.8. 2012).
Ερευνήτρια: Ο Οδυσσέας όταν έµαθε ότι χώρισε ο πατέρας του από τη σύντροφο του και ότι
δεν θα ξαναέβλεπε το παιδί της εκδήλωσε έντονη θλίψη, σύµφωνα µε τις περιγραφές της
µητέρας του.
Σ: [...] - Και συνάπτουν µία νέα σχέση. Εσύ τι άποψη έχεις γι’ αυτό; - Δεν κατάλαβα; Όταν κάποιος γονέας χωρίζει και µετά κάνει µία άλλη σχέση ή άλλες σχέσεις
αντίστοιχα..., τι άποψη έχεις γι’ αυτές τις νέες σχέσεις; - Εντάξει... έχει χωρίσει... µπορεί να
φτιάξει τη ζωή της µε άλλον ή µε άλλη... αφού έχει χωρίσει.- Εσύ εννοείς να ξαναπαντρευτεί
ή να κάνει µία νέα σχέση; - Αν γουστάρει να ξαναπαντρευτεί..., ότι θέλει να κάνει. -Αυτές
πιστεύεις οι νέες σχέσεις είτε από την πλευρά του πατέρα, είτε από την πλευρά της µάνας
έχουν αρνητικές, θετικές επιπτώσεις στα παιδιά τους ή δεν τα επηρεάζει σε τίποτα ούτε
αρνητικά, ούτε θετικά... - Ναι, θα ήθελαν να έχουν τον µπαµπά τους και τη µαµά τους, αλλά
αν θέλει ο µπαµπάς ή η µαµά να ξανακάνουν µε άλλον, εντάξει... [...] - Δεν θα αισθανόσουν
εσύ κάποιο αρνητικό συναίσθηµα αν έµπαινε κάποιο τρίτο πρόσωπο στη σχέση σου µε το
γονέα σου; - Εγώ ζήλευα το σκυλί..,. η µαµά µου λέει άλλο η αγάπη του παιδιού και άλλο του
σκυλιού... - Θα ζήλευες αν ήταν µε κάποιον; - Όχι... - Από ποιά άποψη τον άνδρα δεν θα
τον ζήλευες, ενώ το σκυλί το ζήλευες; - Εντάξει ζήλευα, αλλά όχι και τόοοσο ώστε να θέλω
να πεθάνει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.8. 2012).
Ευ: [...] - Τότε αφού δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας, γιατί δεν θέλεις να προχωρήσουν;
- Δεν θα ήταν και τόσο θετικό, αλλά εντάξει θα είχε και θετικό. - Τι θετικό θα είχε; - Ότι θα
ήµασταν όλοι µαζί. - Τι εννοείς θα ήσασταν µαζί; - Ότι θα ήµασταν οικογένεια. - Ενώ αν
µένατε στάσιµοι; - Τίποτα δεν θα αλλάζει. - Το να προχωρούσαν στη ζωή τους οι γονείς
σου, τι θα σήµαινε για ‘σένα; - Τίποτα. - Τίποτα; Τότε γιατί µου είπες ότι σου αρέσει η
στασιµότητα και δεν θα σου άρεσε να προχωρήσεις σε αυτό το δρόµο; - Γιατί η µαµά
µπορεί να έβρισκε κάποιον µεθύστακα, που να την χτύπαγε και να την έδερνε και µπορεί και
να την σκότωνε µαζί µε εµάς.. (µεταφορικό έργο 1. «οι σχέσεις µου µε τους γονείς µου είναι
σαν...», συνάντηση 26η, 4.12. 2012). [...] - Αφού είναι καλό, δεν θέλεις να το µοιραστείς
µαζί µου... - Αφού σου το είπε η µαµά. - Ναι, αλλά εγώ σε αντιµετωπίζω σαν ξεχωριστό
άνθρωπο, θέλω τη δική σου γνώµη... - Όχι... - Τι ωραίο συνέβη; - Ο µπαµπάς έκανε και
άλλο παιδάκι! - Τι είναι αυτό; Αγοράκι, κοριτσάκι; - Αγοράκι. - Πώς αισθάνεσαι εσύ
τώρα γι’ αυτό; - Κανονικά. [...] - Θέλεις να το γνωρίσεις αυτό το παιδάκι; - Και ναι και
όχι. - Ναι γιατί; - Γιατί είναι κάπως σαν αδερφάκι µου... - Και όχι γιατί; - Γιατί δεν τον
αισθάνοµαι και τόσο... - Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, να αισθάνεσαι έτσι... [...] - Μου
τάραξε τη ζωή, δεν το ήξερα! Δεν το περίµενα καθόλου!! - Τώρα που το έµαθες πώς το έχεις
επεξεργαστεί; - Κανονικά..., εντάξει... είναι αδερφός µου κάπως... - Θέλεις να το γνωρίσεις;
- Λίγο... - Γιατί δεν θέλεις να το γνωρίσεις; - Δεν θέλω. Λίγο θέλω να το γνωρίσω, δε θέλω
και πολύ. Δεν το ξέρω ακόµα. - Τι σε αναστάτωσε πιο πολύ; - Ότι µου το είπε µε αυτό τον
τρόπο το παιδί! - Θα προτιµούσες να το µάθεις από τους γονείς σου; - Ναι! - Μίλησες µε
τον µπαµπά σου γι’ αυτό το γεγονός; - Ναι. - Τι είπατε; - Δεν είπαµε και τίποτα καλό. [...] Νιώθεις την ανάγκη να έρθεις πιο κοντά µε αυτό το µωρό; - Όχι, γιατί δεν είµαστε ακριβώς
αδέρφια. - Επειδή δεν ήσαστε από την ίδια µαµά; - Ναι. - Την Ζ. γιατί την αγαπάς; - Γιατί
ήταν από παλιά µαζί µου. - Και αυτό δεν θα το γνωρίσεις από µικρό; - (Σιωπή)... - Είσαι
διατεθειµένος να µιλήσεις στο µπαµπά σου και να του πεις τι αισθάνεσαι και να σου πει
τι αισθάνεται; - Όχι! Δεν θέλω να µιλάω γι’ αυτό το θέµα. - Γιατί; - Δεν θέλω να µιλάω. Με
στεναχωρεί λίγο. (Δακρύζει) - Σε βλέπω να στεναχωριέσαι... - Λίγο. - Τους εµπιστεύεσαι
τους γονείς σου; - Λίγο... [...] - Τι σκέφτεσαι και δεν το θέλεις; - (Σιωπή)... (Δακρύζει) (ενώ
βλέπει στον υπολογιστή ένα βιντεάκι) (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 27, συνάντηση
11η, 7.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα εκδήλωσε ιδιαίτερη χαρά στην ανακοίνωση για το νέο γάµο του
πατέρα της, αλλά και ενθουσιασµό όταν γνώρισε τη νέα σύντροφο του πατέρα και του παιδιού
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τους. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη µητέρα, η Ζαχαρούλα είχε αναπτύξει προσδοκίες συχνών
επαφών µε το νέο της αδερφάκι, κάτι το οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε, γεγονός το οποίο
προκάλεσε συναισθήµατα θλίψης και απογοήτευσης.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν, ότι η αντίδραση των παιδιών στο
µεταβατικό γεγονός του γάµου / της νέας σχέσης σχετίζεται µε παράγοντες, όπως είναι η
σχέση του παιδιού µε το γονέα που δηµιούργησε τη νέα σχέση / οικογένεια, οι αλλαγές και η
ποιότητα των αλλαγών που επήλθαν στη σχέση των παιδιών µε το γονέα µετά τη δηµιουργία
της νέας σχέσης / οικογένειας, η χρονική στιγµή σύναψης της νέας σχέσης, η υπαιτιότητα που
αποδίδεται στο νέο πρόσωπο τόσο από την πρώην σύντροφο, όσο και από τα παιδιά και το
επίπεδο προσαρµογής του άλλου γονέα απέναντι στη νέα σχέση του πρώην συντρόφου.
Σύµφωνα µε µια αναπτυξιακή προοπτική, παρόλο που οι παράγοντες που επηρέασαν πολλά
από τα παιδιά ήταν κοινοί, οι αναπτυξιακές τους τροχιές φάνηκε να διαφοροποιούνται σε
κάποια σηµεία, εξαιτίας της συνύπαρξης ποικίλων παραγόντων (Leon, 2003). Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί, ότι το κάθε παιδί είναι µοναδικό, όπως και η αντίδραση του σε νέες
µεταβάσεις. Ο τρόπος που το κάθε παιδί αντιδρά φαίνεται να εξαρτάται από την
προσωπικότητά του, την ιδιοσυγκρασία, την ποιότητα των σχέσεων µεταξύ των µελών, τη
διαγενεακή ιστορία της οικογένειάς του (Rodgers & Pryor, 1998), κ.ά. Εποµένως, οι
διαφορετικές απαντήσεις και συναισθηµατικές αντιδράσεις µεταξύ των παιδιών των δύο
οικογενειών ανέδειξαν, ότι ο νέος γάµος ή η νέα µόνιµη σχέση δεν αποτελεί καθολικά µία
θετική ή αρνητική αλλαγή στη ζωή των παιδιών, καθώς εξαρτάται από πλήθος άλλων
παραγόντων που προηγούνται, ακολουθούν και έπονται της νέας αυτής κατάστασης.
•

Οικονοµικό επίπεδο

Το διαζύγιο παρατηρήθηκε, ότι συνοδεύτηκε από µία σηµαντική µείωση του επιπέδου
οικονοµικής ευηµερίας των παιδιών, αυξάνοντας την οικονοµική αστάθεια και το άγχος τους,
κάτι το οποίο επηρέασε δυσµενώς τη µακροπρόθεσµη προσαρµογή τους (Kelly, 1993, όπως
αναφέρεται στο Amato, 1994). Μελέτες έχουν δείξει µία µείωση των εισοδηµάτων µετά το
διαζύγιο κατά µέσο όρο 30% στις Ηνωµένες Πολιτείες (Lamb et al., 1997). Στον Καναδά τα
εισοδήµατα των διαζευγµένων γυναικών, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µειώθηκαν κατά
µέσο όρο 23% κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους µετά το διαζύγιο και µέχρι το τέλος του
πρώτου έτους 31% σε σχέση µε τα εισοδήµατά τους προ-διαζυγίου (Galarneau & Sturrock,
1997). Στην παρούσα υπο-ενότητα, ταυτόχρονα µε την επίδραση του οικονοµικού παράγοντα
µετά το διαζύγιο, προβάλλεται και η επίδραση ενός κυρίαρχου θέµατος, της οικονοµικής
κρίσης που ταλανίζει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Η λιγότερη εργασία, ο µειωµένος συνολικός
χρόνος εργασίας, οι λιγότερες υπερωρίες, η αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας, οι
περιορισµένες εναλλακτικές επιλογές για τους εργαζοµένους, το πάγωµα και οι περικοπές
µισθών προκαλούν επιδείνωση της ισορροπίας µεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής,
αυξηµένο άγχος, υψηλότερο κίνδυνο εργασιακού εκφοβισµού, λιγότερες εργασιακές
ευκαιρίες, κ.ά. Όλα αυτά µοιάζουν να έχουν άµεση επίδραση στην άσκηση του γονεϊκού
ρόλουκαι κατ’ επέκταση στη λειτουργία και την προσαρµογή των παιδιών. Στην περίπτωση
του Οδυσσέα και του Ευγένιου, οι οικονοµικές δυσκολίες αποδίδονταν στην αδυναµία των
πατέρων να προσφέρουν επαρκή οικονοµική στήριξη, ενώ στην περίπτωση της Σαββίνας
στην άρνηση - αδιαφορία του πατέρα της να στηρίξει οικονοµικά την οικογένεια:
Ο: [...] -Είναι κούραση τώρα µε τη δουλειά..., ο µπαµπάς σου...;-Ψάχνει...-Ψάχνει κάτι
συγκεκριµένο;-Όλα..., του είχαν πει για µία ταβέρνα ένας, αλλά τελικά δεν είχε κόσµο και
δεν τον πήρε... -Έµεινε ξεκρέµαστος...-Και θα πληρώναµε τα αγγλικά... για του χρόνου...Και συνεχίζει και ψάχνει...-Τελείωσε και το ταµείο για την ανεργία...-Και πώς ζει;-Με τα
παλιά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 6η, 2.7. 2013).
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Σ: [...] - Εσένα οι γονείς σου, από την εµπειρία σου και από αυτό που νιώθεις, κοιτάνε
πρώτα εσάς τους δύο ή τον εαυτό τους; - Εµάς η µαµά. - Η µαµά. Ο µπαµπάς σου; (Σιωπή)... Χα, χα... (σιωπή) χα... (σιωπή) εεε... (σιωπή) του εαυτού. [...]. - Στην
καθηµερινότητα...; - Ναι! -Τι κάνει δηλαδή που το βλέπεις; - Μπορεί να έχει τρία ευρώ, ας
πούµε για τα τσιγάρα της και να έχει τρία ευρώ θα προτιµήσει να πάει να πάρει γάλα, κάτι για
µένα και τον Ο., παρά τα τσιγάρα της. -Μµ... ο µπαµπάς πώς το δείχνει; - Ο µπαµπάς... του
λέγαµε να πάει στο σούπερ µάρκετ, δεν πάειει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30,
συνάντηση 10η, 24.5. 2012).
Ευ: [...] - Ο µπαµπάς σου και η µαµά σου. - (µιλάει η Ζ.) - Ο µπαµπάς σου πώς είναι; Καλός... Καµιά φορά τον πιάνουν τα νεύρα του, αλλά εντάξει. - Για ποιά πράγµατα τον
πιάνουν τα νεύρα του; - Για τα οικονοµικά. Αγχώνεται µε τη δουλειά. [...] - Να ερχόταν πιο
πολύ εδώ! Αλλά το αφεντικό του είναι κακό. Αν δεν είχε αυτόν..., τον µπαµπά µου, δεν θα
είχε αυτή τη δουλειά και θα την είχε κλείσει. - Τον εκµεταλλεύεται; - Ναι..., δεν του... δεν
του κάνει πιο µεγάλο το µισθό του... - Δουλεύει, δηλαδή, πολλές ώρες χωρίς να αµείβεται; οκτακόσια ευρώ το µήνα. - Πολύ λίγα για τόσες ώρες ε; - Ναι και του λέει να του δώσει και
άλλα και λέει όχι! Και µπορεί και να του κάνει µείωση! - Πόσες ώρες δουλεύει; - Δεκατρείς δεκαπέντε ώρες. Ζ: (µιλάει) - Και λες ότι θα του κάνει και µείωση; - Μπορεί. Δε ξέρω. Πώς νιώθεις εσύ για το αφεντικό; - Δεν είναι λογικό αυτό! - Άδικο το θεωρείς; - Ε ναι...,
τον έχει εκεί... και τόσες ώρες!! Και το Πάσχα το αφεντικό του δεν του πήρε αρνί και του
έδωσε µετά εβδοµήντα ευρώ και ο µπαµπάς µου του λέει: «κράτα τα µην στα στερήσω»...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 7η, 4.9. 2013). [...] - Δε ζητάω από τη
µαµά µου. Αυτό γιατί το κάνεις; - Γιατί δυσκολεύεται. [...] - Και ο µπαµπάς τι σου λέει; Τίποτα! Αν δεν είχαµε αυτόν δεν θα είχαµε τίποτα. - Και τι σου λέει; - Ότι δουλεύει. - Εσύ
τις απαντήσεις τους απλά τις δέχεσαι ή σε ικανοποιούν; - Τις δέχοµαι. [...]- Γιατί
πιστεύεις δεν µπορεί να το κάνει; - Γιατί τώρα έχει δουλειές και τώρα δεν έχει λεφτά.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).

'Όπως αναδεικνύεται από τα ίδια τα παιδιά, οι οικονοµικές δυσκολίες που
αντιµετώπιζαν ευθύνονταν σε µεγάλο βαθµό για τα προβλήµατα προσαρµογής τους
(McLanahan & Booth, 1989, όπως αναφέρεται σε Bray & Hetherington, 1993· McLanahan,
1999, όπως αναφέρεται στο Kelly, 2000):
Ο: [...] -Εσένα σε έχει επηρεάσει η κρίση;-Εντάξει, ναι...- Σε µεγάλο βαθµό..., βλέπεις
µεγάλη διαφορά;- Ναι... -Σε αγχώνει;-Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12,
συνάντηση 6η, 2.7. 2013).
Σ: [...] - Νιώθεις ένα βάρος γι’ αυτές τις υποχρεώσεις; - Ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 30, συνάντηση 10η, 24.5. 2012).
Ευ: [...] -Καµιά φορά τον πιάνουν τα νεύρα του, αλλά εντάξει. - Για ποιά πράγµατα τον
πιάνουν τα νεύρα του; - Για τα οικονοµικά. Αγχώνεται µε τη δουλειά. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 7η, 4.9. 2013).

Ø Οι σχέσεις των παιδιών µε τα κύρια µέλη του οικογενειακού συστήµατος
Οι σχέσεις των παιδιών µε τα κύρια µέλη του οικογενειακού συστήµατος, όπως αυτές
διαµορφώθηκαν µετά το διαζύγιο, αποτέλεσαν επίσης παράγοντες που επηρέασαν την
προσαρµογή των υπό µελέτη παιδιών, άλλοτε λειτουργώντας προστατευτικά και άλλοτε
επιβαρυντικά σε ότι αφορά την ικανότητα των τεσσάρων παιδιών να αντιµετωπίσουν τα
κρίσιµα γεγονότα και τις διαδικασίες που λάµβαναν χώρα στη ζωή τους.

410

•

Η σχέση µε τον γονέα µε τον οποίο κατοικεί το παιδί

H κυρίαρχη επιστηµονική άποψη υποστηρίζει, ότι η προσαρµογή του γονέα που έχει
αναλάβει την ανατροφή των παιδιών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη µακροπρόθεσµη
ευηµερία των παιδιών. Τα παιδιά που κατοικούν µε έναν γονέα, ο οποίος δεν είναι
λειτουργικά προσαρµοσµένος στις διάφορες µεταβάσεις, διατρέχουν πολύ υψηλότερο
κίνδυνο µη προσαρµογής (όπως αναφέρεται στο Kelly, 2000).
Μελετώντας τη σχέση των υπό µελέτη παιδιών µε το γονέα µε τον οποίο κατοικούσαν
- τη µητέρα – παρατηρείται, στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Σαββίνας ότι κυριαρχούσε
η διαιώνιση παλαιότερων δυσκολιών που αντιµετώπιζαν οι δύο γονείς στη σχέση τους, αλλά
και η δηµιουργία νέων. Οι δυσκολίες που βίωναν τα δύο παιδιά µετά το διαζύγιο, σε σχέση µε
τη µητέρα τους, µοιάζει να σχετίζονταν µε τους παρακάτω παράγοντες: µε τις οικογενειακές,
προσωπικές και συναισθηµατικές δυσκολίες της µητέρας προ και µετά διαζυγίου, µε τις
δύσκολες σχέσεις της µε τον πρώην σύντροφο, µε την αύξηση των οικονοµικών δυσκολιών
της, µε την αύξηση του αισθήµατος αβεβαιότητας της µητέρας, µε την υπέρ-προστατευτική
συµπεριφορά της, µε την σύγχυση των παιδιών σε ότι αφορά τα αίτια του διαζυγίου και µε τις
αρνητικές γονεϊκές αποκαλύψεις. Όλα αυτά επηρέαζαν τα παιδιά, τα οποία παρουσίαζαν ένα
χαµηλό επίπεδο προσαρµογής, αφού ο γονέας µε τον οποίο κατοικούσαν βρισκόταν σε κακή
ψυχική υγεία, δεν διέθετε καλά κοινωνικά ερείσµατα και δεν είχε λειτουργικές δεξιότητες
ανατροφής. Εποµένως γίνεται φανερό ότι, η µητέρα ήταν υπό όρους στοργική, δεν επέβλεπε
τα παιδιά επαρκώς, ασκούσε ακατάλληλο έλεγχο, δεν εξηγούσε τους κανόνες και δεν
επιδείκνυε σταθερή συµπεριφορά (Wallerstein 1986, 1987, όπως αναφέρεται στο Amato,
1994· Hetherington, 1999· Buchanan et al., 1996, όπως αναφέρεται στο Kelly, 2000):
Ο: [...] - Και πώς είναι τώρα τα πράγµατα, δύσκολα οικονοµικά; Πώς τα βλέπεις εσύ; Δεν είναι καλά είναι η αλήθεια... - Σε αγχώνει αυτό; - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 3, συνάντηση 1η, 21.5. 2012). [...] - Αφού µου λέει ότι είµαι ο χειρότερος..., σε
όλους το λέει..., στη γιαγιά το λέει, δεν ξέρει τίποτα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
7, συνάντηση 2η, 4.6. 2012). [...] -Εσένα γιατί δεν σε αφήνει η µαµά σου; - Φοβάται... - Τι
φοβάται;-Τα πάντα...-Τα πάντα... τι, σε σχέση µ’ εσένα ή τα πάντα στη ζωή της;-Τα
πάντα...-Είναι φυσιολογικός ο φόβος της ή παράλογος;-Τόσο πολύ...-Τι θα πρότεινες;-Να
µε αφήσει...., να µην φοβάται...-Εσένα αυτός ο φόβος σε αγχώνει, σε ταράζει....;-Κάπου...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012). [...] -Λέει να πάω [στον
πατέρα] να συνεχίσω εκεί... -Ποιος το είπε αυτό; Ο µπαµπάς σου; - Και οι δύο... το λένε και
η µαµά και ο µπαµπάς το λένε... [...]-Όταν τσακώνεστε; - ... Τίποτα..., γι’ αυτό θέλει να µε
πάρει στο..., για να µην είµαι εδώ... - Γιατί; Γιατί να µην είσαι εδώ; - Για να µην
µαλώνουµε... - Είναι καλύτερα να πας εκεί; Θα είστε πιο ήρεµοι; Ή θέλεις να είσαι εδώ
έστω και µε τσακωµούς; - ... - Η µαµά; - Και αυτή... [...] - Μήπως είναι έτσι το στυλ της,
ήρεµη (της µητέρας του); - Ναι καλά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 20,
συνάντηση 7η, 2.8. 2012).
Σ: [...] - Δε θα ήθελες να τσακώνονται... Όταν τσακώνονται πώς νιώθεις... - Χάλια... Αυτό εσένα πώς σε επηρεάζει; - Μετά πάλι θα φωνάζουν και λέει ο Ο. ποδόσφαιρο,
ποδόσφαιρο και δεν ξέρει ότι... δεν είχε διαβάσει... - Πώς αισθάνεσαι όταν τσακώνονται...; Μετά δεν τα ξαναβρίσκουν γρήγορα..., µπορεί να περάσουν µήνες... - Και πού σε δυσκολεύει
αυτό; - Θέλω να κάνω κάτι για να µην τσακώνονται καθόλου... - Θέλω να πω σε επηρεάζει
µε κάποιο τρόπο ή σου δηµιουργεί κάποια συναισθήµατα δυσάρεστα...; - Το δεύτερο... -Τι
συναισθήµατα σου δηµιουργεί... - Μετά στεναχωριέµαι, γιατί δεν θέλω να τσακώνονται...
Μετά ο Ο. ακούει τις φωνές και χτυπάει τις πόρτες και φωνάζει... ας πούµε όταν ο Ο. παίρνει
τηλέφωνο τον µπαµπά µετά εντάξει κλείνουνε, µετά η µαµά παίρνει αµέσως τηλέφωνο τον
µπαµπά για να του πει ότι ο Ο. να µην πάει ποδόσφαιρο, γιατί φυσάει... και φωνάζει δεν θα
πάειιιιι!! - Τσακώνονται για το ποδόσφαιρο... - Για βλακείες τσακώνονται..., να µην πάει µια
µέρα κακό είναι; - Ποιός θέλει να πάει, η µαµά... - Ο µπαµπάς, επειδή ξέρει ότι βάζουν κάτι

411

µπουφάν, η µαµά δεν το ξέρει... και δεν το πιστεύει, ενώ όταν είχε έρθει στους αγώνες τον
είχε δει µε το µπουφάν... - Σε αγχώνουν εσένα αυτοί οι τσακωµοί...; - Μµµµ... - Τους το
έχεις πει; - Ναι..., γιατί τσακώνεστε, γιατί τσακώνεστε; Μου λέει ότι ο Ο. φταίει..., πάλι ο Ο.
επειδή τσακώθηκα µε τον µπαµπά σου... - Επειδή τον παίρνει και του λέει για το...
ποδόσφαιρο... - Μµµ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.6. 2012).
[...]-Γενικά φωνάζει ο ένας τον άλλον, βρίζει ο ένας τον άλλον... -Γίνεται συχνά; - Ναι... Πώς το εκφράζουν αυτό; - Βρίζονται... [...] - Πώς θα περιέγραφες τα παιδικά σου χρόνια;
Η παιδική σου ηλικία κύλησε ήρεµα ή ανήσυχα µε εντάσεις. Μπορείς να µου
περιγράψεις; - Δεν κύλησε και ήρεµα... - Σε δυσκόλεψε αυτό; - Ναι... [...] - Θα την
χαρακτήριζες τη σχέση σου ήρεµη µε τον Ο.; - Έτσι και έτσι... - Με την µαµά σου; - Έχει
λίγες εντάσεις...(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 6η, 12.7. 2012). [...] Τους θέλεις στη ζωή σου και τους δύο... - Ναι, αλλά ο µπαµπάς να µας δίνει λεφτά!! - Αυτό
σε θυµώνει; - Ναι και ότι δεν µας παίρνει συχνά! -Αυτό του το συγχωρείς; - Όχι!! - Γιατί
πιστεύεις ότι το κάνει; - Πήγε λέει µπροστά στη γιαγιά µου από παλιά και έλεγε µε τα
αδέρφια του εγώ έχω τόσα στην τράπεζα, εγώ έχω τόσα..., αυτό... - Αυτό πώς σχετίζεται µε
το ότι δεν σας δίνει λεφτά; - Τα θέλει για δικά του... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).

Στην περίπτωση των δύο άλλων παιδιών, η µητέρα παρατηρείται να έχει έναν συνεπή
τρόπο ανατροφής, ο οποίος µοιάζει να σχετίζεται µε το ικανοποιητικό επίπεδο προσαρµογής
της, παρά την έκθεση της σε πολλαπλά κρίσιµα γεγονότα. Η εξάλειψη των συγκρούσεων και
η απαλλαγή της από τα συζυγικά καθήκοντα µετά το διαζύγιο, µοιάζει να λειτούργησαν
θετικά στη συναισθηµατική της κατάσταση και κατ’ επέκταση στην συναισθηµατική
κατάσταση των παιδιών της:
Ευ: [...] - Ότι µάλωναν. - Αυτό πότε γινόταν; - Πριν. - Μετά το διαζύγιο τι έγινε; - Ότι
πλέον τα πράγµατα είχαν ησυχάσει και δεν µάλωναν! - Αυτό σε ανακούφισε; - Λίγο...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 3.5. 2013).

Συνολικά προκύπτει από τις αφηγήσεις, ότι και τα τέσσερα υπό µελέτη παιδιά
ανέπτυξαν στενότερη σχέση µε τη µητέρα, πιθανόν εξαιτίας της επίγνωσης των προβληµάτων
που οι µητέρες αντιµετώπιζαν και της θετικότερης αξιολόγησης της µητρικής παρουσίας στο
πλαίσιο της πατρικής απουσίας. Τα παιδιά εξέφρασαν ιδιαίτερη θέρµη και αισθήµατα
ευγνωµοσύνης προς τις µητέρες τους, επειδή ήταν πάντα παρούσες στη ζωή τους και ήταν τα
άτοµα που τα φρόντιζαν και τα υποστήριζαν πρακτικά, διανοητικά και συναισθηµατικά.
Μέσω των αφηγήσεων τους προβάλλεται µία ιδιαίτερη εγγύτητα στη σχέση τους, ανεξάρτητα
από την ύπαρξη ή µη συγκρούσεων:
Ο: [...]- Τι σου αρέσει εσένα στη µαµά σου.., που λες ότι αυτό το χαρακτηριστικό της δε
θα το άλλαζα... - Ότι όταν είµαι άρρωστος µου κάνει βραστά να πιω και µου κάνει, όταν είµαι
άρρωστος, σούπα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 1η, 21.5. 2012).
Σ: [...]- Με τη µαµά σου; - Μιλάµε... για τον Κωνσταντίνο (για το φίλο της)..., της τα λέω...
όλα... - Είσαι ευχαριστηµένη από την επικοινωνία σας και γιατί; - Ναι..., γιατί µε
συµβουλεύει και µου δίνει λύσεις στο πρόβληµα. - Την εµπιστεύεσαι δηλαδή; - Πολύ... µε
βοηθάει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 21.6. 2012).
Ευ: [...] 9. - Θα µπορούσες σήµερα να µου περιγράψεις το ρόλο της µαµά σου στη ζωή
σου; - Δηλαδή; - Τι σου προσφέρει η µαµά σου, τι σου δίνει... - Μου προσφέρει φροντίδα
και µου δίνει αγάπη. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 3.5. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα εξέφραζε ιδιαίτερη θέρµη και τρυφερότητα προς τη µητέρα της
µέσα από µη λεκτικούς τρόπος.
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Εποµένως, από τα παραπάνω αναδεικνύεται, ότι η συνεπής ανατροφή των παιδιών και
η καλή προσαρµογή του γονέα που κατοικεί µε τα παιδιά στις διάφορες µεταβάσεις µοιάζει
να αµβλύνει τις δυσµενείς επιδράσεις από άλλες πηγές άγχους, όπως η οικονοµική
δυσπραγία, η απουσία του πατέρα, κ.ά. Όπως αναδείχθηκε, τα παιδιά που αντιλαµβάνονται
χαµηλή γονεϊκή προσαρµογή στις αλλαγές και λιγότερη συνέπεια φαίνονται πιο ευάλωτα στο
άγχος και βιώνουν µε µεγαλύτερη ένταση τους αγχογόνους παράγοντες και µεταβάσεις,
γεγονός που τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα (Wolchik et al., 2000). Αξίζει να σηµειωθεί,
πως η ποιότητα της προσαρµογής του γονέα που κατοικεί µε τα παιδιά, παρατηρείται να έχει
άµεσες επιδράσεις και στην ποιότητα της σχέσης µεταξύ του παιδιού και του γονέα που δεν
κατοικεί µε τα παιδιά.
•

Η σχέση µε το γονέα µε τον οποίο δεν κατοικεί το παιδί

H σχέση των παιδιών µε το γονέα που δεν κατοικεί µαζί τους µετά το διαζύγιο,
αποτελεί, επίσης, µία βασική παράµετρο για την προσαρµογή των παιδιών στο διαζύγιο.
Μελέτες µεγάλης κλίµακας, χρησιµοποιώντας µία εθνική βάση δεδοµένων, δε βρήκαν κάποια
σχέση µεταξύ της συχνότητας των επισκέψεων του πατέρα και της προσαρµογής των παιδιών
(όπως αναφέρεται στο O’Connor, 2001· Kelly, 2000). Ωστόσο, άλλες µελέτες αναφέρουν
θετικά αποτελέσµατα για τα παιδιά διαζευγµένων οικογενειών µε χαµηλό επίπεδο
σύγκρουσης και υψηλό επίπεδο πατρικής ενασχόλησης (όπως αναφέρεται στο O’Connor
2001· Kelly, 2000). Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής σε
περιπτώσεις συχνής, αλλά συγκρουσιακής πρόσβασης του πατέρα, ειδικά στην περίπτωση
των αγοριών (O’Connor, 2001). Σε µία µετα-ανάλυση 57 µελετών διαπιστώθηκε, επίσης, ότι
η επικοινωνία πατέρα – παιδιού παρέχει έναν ισχυρότερο δείκτη προσαρµογής του παιδιού σε
αντίθεση µε προηγούµενες έρευνες (Amato & Gilbreth, 1999, όπως αναφέρεται στο Kelly,
2000). Η επισκόπηση βρετανικών µελετών καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι η συνεχής επαφή
µε το γονέα που δεν κατοικεί µε τα παιδιά µπορεί να ωφελήσει την προσαρµογή τους, αλλά
δεν υπάρχει απλή σχέση µε τη συχνότητα των επαφών (Rodgers & Pryor, 1998). Παράλληλα,
η συνεχής συµµετοχή του δεν φαίνεται να συνδέεται σαφώς µε τη σχολική επιτυχία των
παιδιών. Ωστόσο, οι σχολικές δυσκολίες των παιδιών υποστηρίζεται, ότι µειώνονται, όταν οι
πατέρες εµπλέκονται στη σχολική ζωή του παιδιού µετά το διαζύγιο (McLanahan, 1999, όπως
αναφέρεται στο Kelly, 2000). Τα παιδιά των δύο υπό µελέτη οικογενειών προβάλλεται, ότι
αντιµετώπιζαν δυσκολίες στη σχέση µε τον πατέρα τους και βίωναν την απουσία του πολύ
πριν τη λήξη του γάµου των γονέων τους. Στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Σαββίνας,
πριν το διαζύγιο ο πατέρας τους δεν είχε αποχωρήσει από την οικογενειακή εστία, αλλά ο
χρόνος παραµονής του σε αυτήν ήταν ιδιαιτέρως περιορισµένος και η ποιότητα της
παρουσίας του θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως δυσλειτουργική, εξαιτίας της
ενασχόλησης του µε τα τυχερά παιχνίδια και των έντονων συγκρούσεών του µε την πρώην
σύντροφό του και τα παιδιά, όπως αναδεικνύεται από το ιχνογραφικό έργο 2 της Σαββίνας, το
ιχνογραφικό έργο 1 του Ευγένιου, αλλά και τον αφηγηµατικό λόγο των δύο παιδιών. Στην
περίπτωση των άλλων δύο παιδιών, του Ευ. και της Ζ., ο πατέρας είχε µετακοµίσει σε άλλο
νοµό πριν τη λήξη του γάµου του. Το σύνολο των παιδιών της έρευνας προβάλλεται, ότι δεν
είχαν αναπτύξει µία στενή σχέση µε τον πατέρα τους προ διαζυγίου, γεγονός που επηρέασε το
επίπεδο εγγύτητας πατέρα – παιδιού µετά το διαζύγιο, όπως αναδεικνύεται από τα
ιχνογραφικά έργα των παιδιών και τον αφηγηµατικό τους λόγο:
Ο: [...] -Σε τι σε έκανε πιο ευτυχισµένο; Τι είχες τότε που δεν το έχεις τώρα; - ... (Σιωπή) Έβλεπες πιο συχνά τον µπαµπά σου;- ... (Σιωπή). (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9,
συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
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Σ: [...]-Τώρα τον βλέπεις (τον πατέρα); - Τώρα είναι στο... και δεν πολυέρχεται συχνά. [...]Όχι... το κρεβάτι τι είναι αυτό, τι συµβολίζει; - Της γιαγιάς το κρεβάτι που είχαν µαζευτεί
εδώ στο στενό..., αλλά έπρεπε να το κάνω έτσι... - Εσύ πώς αισθάνθηκες εκείνη τη στιγµή
για τον µπαµπά σου, τον Ο. εκείνη τη στιγµή...; - Η µαµά παραλίγο να κλάψει, ο Ο.
έκλαιγε..., η γιαγιά... έπινε καφέ..., ο παππούς είχε φύγει νοµίζω..., είχε φύγει.. ή ήταν έξω στο
σαλόνι... - Ποιά είναι, δηλαδή, η φύση του άγχους σου; - ... Απογοήτευση... - Γιατί
αισθάνεσαι απογοήτευση; - Ε δεν πίστευα ότι θα το έκανε αυτό στον Ο. - Τι σηµαίνει για
εσένα αυτό...; Γιατί αισθάνεσαι αυτό; - Δεν έπρεπε να το κάνει ο µπαµπάς στον Ο. και
ειδικά που είχε το χικµαν... - Τότε αισθάνθηκες απογοήτευση..., τώρα που το βλέπεις από
πιο µακριά; - ... Βασικά ο Ο. του µιλάει, αλλά αν µου το είχε κάνει σε εµένα δεν θα του
µιλούσα... Ο Ο. γιατί του µιλάει; (ιχνογραφικό έργο 2. «περιοχές στη ζωή µου σε σχέση µε
τους γονείς που µου προκαλούν ανησυχία και άγχος», συνάντηση 3η,30.5. 2012). [...] - Σε
θέµατα πιο προσωπικά έχεις θάρρος να τους πεις; - Μ! µ! Χα... - Έχεις προσπαθήσει να
του τα πεις ποτέ; - Τσου! - Γιατί δεν έχεις προσπαθήσει; - Δεν µπορώ! Δεν... - Το ότι δεν
τον παίρνεις τηλέφωνο, δεν του µιλάς..., δεν τον θες... το κάνεις σαν αντίδραση ή γιατί
όντως δεν τον θέλεις; - Τον θέλω, αλλά να µου δίνει και αυτός σηµασία..., να µην τον παίρνω
µόνο εγώ τηλέφωνο! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).

Ιχνογραφικό έργο 2. «Η σχέση µου µε τους γονείς µου ως ένα βιβλίο».
Ευ: [...] - Έχεις βάλει τον εαυτό σου δίπλα στον µπαµπά σου. Αισθάνεσαι κοντά του; Όχι! Απλά τα έχω χωρίσει σε κορίτσια και αγόρια. - Ποιόν αισθάνεσαι πιο κοντά; - Τη µαµά.
- Γιατί; - Επειδή είµαι µαζί της. [...] - Πριν µου είπες ότι ο µπαµπάς δουλεύει και ότι δεν
βλέπεστε..., έχεις κάποια δυσκολία; - Ναι. - Τι δυσκολίες έχεις; - Ότι δεν είναι εδώ ο
µπαµπάς µου. (ιχνογραφικό έργο 1. η σχέση µου µε τους γονείς µου»). [...] - Όταν έρχεται
του λες τι σε απασχολεί, τους φόβους σου, τι σου αρέσει; - ... (Σιωπή) - Του έχεις πει µία
ανησυχία σου και ποιά; - Δεν θυµάµαι! - Κάποια χαρά; - ... (Σιωπή) (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012).

414

Iχνογραφικό έργο 1. «Η σχέση µου µε τους γονείς µου».
Ερευνήτρια: Ο πατέρας της Ζαχαρούλας φαίνεται να αγνοούσε βασικά στοιχεία της
προσωπικότητας της κόρης του, των ιδιαιτεροτήτων της και των συνηθειών της, καθώς είχε
περιορισµένη αλληλεπίδραση µαζί της από όταν το παιδί ήταν σε βρεφική ηλικία. Ο πατέρας
της Ζαχαρούλας Συχνά εξέφραζε έντονο αιφνιδιασµό και αµηχανία ως προς κάποιες
αντιδράσεις της κόρης του, καθώς αγνοούσε σηµαντικό µέρος του χαρακτήρα της και των
συµπεριφορών της.

Στις δύο οικογένειες σηµειώθηκε µία σειρά παραγόντων, οι οποίοι επηρέαζαν θετικά ή
αρνητικά την επαφή πατέρα – παιδιών. Επιγραµµατικά στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 17.Παράγοντες που διευκόλυναν τις επαφές πατέρα– παιδιών.
η αποδοχή των παιδιών από τις νέες συντρόφους των πατέρων
η ειρηνική σχέση των δύο διαζευγµένων γονέων (περίπτωση Ελπίδας – Άγγελου)
Πίνακας 18. Παράγοντες που δυσχέραιναν τις επαφέςτις επαφές πατέρα– παιδιών.
η γεωγραφική απόσταση (µετακόµιση των πατέρων σε άλλο νοµό)
τα περιορισµένα οικονοµικά των γονέων
η συγκρουσιακή σχέση των δύο διαζευγµένων γονέων ( περίπτωση Πετρούλας – Τάσου)
η σχέση απόστασης µεταξύ πατέρα – παιδιών προ-διαζυγίου
οι συµµαχίες και η προσκόλληση µεταξύ µητέρων – παιδιών
η αντίληψη των παιδιών, ότι δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τους πατέρες τους

Η απουσία των πατέρων από τη ζωή των παιδιών µετά το διαζύγιο, προβάλλεται ό,τι,
παρά το αίσθηµα απώλειας, συνοδεύτηκε και µε θετικά αποτελέσµατα. Μετά την αποχώρηση
των πατέρων από το σπίτι, στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Σαββίνας, τα παιδιά δεν
εκτίθεντο σε καθηµερινές και άµεσες συγκρούσεις και δεν γίνονταν µάρτυρες βίαιων
επεισοδίων µεταξύ των γονέων. Στην περίπτωση του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας, το
διαζύγιο συνοδεύτηκε από τον τερµατισµό των γονεϊκών συγκρούσεων. Ωστόσο, όπως
προκύπτει από τις παρακάτω αφηγήσεις ή ακόµα και τις αφηγηµατικές σιωπές, η πλειοψηφία
των παιδιών αντιµετώπιζαν δυσκολίες στη σχέση τους µε τον πατέρα τους, κυρίως σε ότι
αφορά την επικοινωνία και τη γονεϊκή δέσµευση, οι οποίες αποτελούσαν πηγή έντονης
δυσαρέσκειας και απογοήτευσης από το παρελθόν έως και σήµερα:
Ο: [...] - Έχεις µία έντονη ανάµνηση (µε τους γονείς του); - ... (Σιωπή). - Που θα ήθελες να
ξαναγίνει; - ... (Σιωπή). - Δεν θυµάσαι; - ... (Σιωπή). (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
8, συνάντηση 3η, 14.6. 2012).
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Σ: [...]-Και όταν τον είδα δεν ήξερε τι να πει, γιατί νόµιζε ότι θα του πω γιατί δεν µε πήρε... Εσύ τι του είπες; - Τίποτα... - Γιατί; - Δεν ξέρω... -Στεναχωρήθηκες πολύ; - Ναι..., γιατί
µας είπε ότι θα µας πάρει... - Γιατί θεωρείς ότι το έκανε αυτό; - Δεν ξέρω..., αφού µας είπε
στο τηλέφωνο ότι θα σας πάρω...[...] - Με τον µπαµπά τι συζητάτε όταν βρίσκεστε; - Εε...
δεν συζητάµε και πάντα... - Τι κοιτιέστε; - Χα, χα! Με το λάπτοπ..., αυτά... - Δεν σου λέει τα
νέα του, τα νέα σου; - Μµ... λέει βγες, για να µπει στο facebook και κάθεται δέκα ώρες... Δεν λέτε κάτι πιο προσωπικό, πιο ιδιαίτερο... - Όχι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
13, συνάντηση 5η, 5.7. 2012). [...] -Άρα τι θα προτιµούσες; - Να έχουν χωρίσει... Θα ήθελα
αν ήταν µαζί να µην τσακώνονται... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 3η,
12.7. 2012). [...] - Aλλά θα ήθελα να µην έχουν χωρίσει, για να είναι στο σπίτι να τον βλέπω
πιο συχνά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 17, συνάντηση 7η, 19.7. 2012).
Ευ: [...] - Αν ήταν εδώ ο µπαµπάς σου, πιστεύεις ότι θα µπορούσες να παίζεις λίγο
περισσότερο; - Ε λίγο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012).
[...] - Αυτό πιστεύεις ότι επηρέαζε και την δική σας επικοινωνία ε; - Ναι! -Την
δυσκόλευε; - Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012).

Στην περίπτωση του πατέρα του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας, το πατρικό
ενδιαφέρον κοινοποιούταν στα παιδιά κυρίως µέσω δώρων και της επικοινωνίας µε τη
µητέρα των παιδιών, ενώ στην περίπτωση του Οδυσσέα κυρίως µέσω της τηλεφωνικής
επικοινωνίας µεταξύ πατέρα – γιου. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Σαββίνας το πατρικό
ενδιαφέρον δεν εκφραζόταν µε κάποιο λειτουργικό για το παιδί τρόπο και δεν υπήρχε σχεδόν
καµία αλληλεπίδραση µεταξύ τους πέραν της σύγκρουσης. Πιο συγκεκριµένα, οι σπάνιες ή
και οι τυχαίες επαφές µε τον πατέρα της ακολουθούνταν από σύγχυση, θυµό, θλίψη και
αναστάτωση:
Ευ: [...] - Το µπαµπά σου πώς θα µου τον περιέγραφες; - Είναι καλός, µας παίρνει πολλά
πράγµατα, πολλά ρούχα... -Μµµ! - Παλιά µας έπαιρνε και πολλές µαγικές σακούλες. Πάρα
πολλές..., είχαµε πολλές. Μας είχε πάρει και φωτογραφική µηχανή.(βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012).
Σ: [...] - Σαν µπαµπάς ή σαν άνθρωπος βλέπεις ότι έχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά...,
κάτι που το θεωρείς θετικό; - Όχι.., να φέρετε καλά... και πίσω από τους φίλους του... Βλέπεις ότι είναι πολύ έντονη αυτή η διαφορά; - Ναι...! Δεν φωνάζει..., δεν... σκαµπιλίζει...
- Εσένα σε έχει σκαµπιλίσει; - Όχι..., όταν έκλαιγα µου έκανε έτσι το χέρι... - Γιατί το
έκανε; - Για να µην µε δείρει... - Στεναχωριέσαι; - Ναι..., µην του ρίξω καµιά µπουνιά...
άντε...! - Θα ήθελες να µπορείς να του το ανταποδώσεις; - Ναι...! Ναι! - Τι θα του έκανες;
- Αν δεν µου φώναζε και δεν µε έβριζε... θα τον χτυπούσα µια µπουνιά και ένα σκαµπίλι... Για ποιό πράγµα θα του τα έριχνες; - Την µπουνιά επειδή..., όταν του έριχνα το σκαµπίλι θα
του έλεγα «φτου σου ούτε για φτύσιµο δεν είσαι»!... Την µπουνιά επειδή µου είχε πει ότι θα
µε γράψει κιθάρα..., αυτά! Σκαµπίλι... τώρα... α! Επειδή µου είπε ότι είµαι και εγώ κακόφαγη,
επειδή σκαµπίλιζε τον Ο., να δει πόσο ωραίο είναι! - Γιατί θα του έλεγες ότι δεν είναι ούτε
για φτύσιµο; - Επειδή είναι τσιγκούνης, ψεύτης και επειδή είχε σκαµπιλίσει τον Ο.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 5η, 5.7. 2012). [...] 8. -Ας πούµε αν
κάποια φορά θέλεις να επισκεφτείς τον µπαµπά σου πώς κανονίζεις πότε θα πας; - Τον
παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω αν είναι εδώ και όταν φύγει να έρθει να µε πάρει. Έτσι. Και τι σου λέει αυτός συνήθως; - Αν είναι εδώ έρχεται να µε πάρει, αν δεν είναι, χα... χα... Πας συνήθως συχνά; - Μια φορά έχω πάει στο...! - Μια φορά. Θα ήθελες να πας και
παραπάνω; -Τσου! - Όχι. Γενικά αν σου έλεγα να χαρακτηρίσεις το ρόλο που έχει ο
µπαµπάς σου στη ζωή σου.., πώς θα µου τον περιέγραφες τον ρόλο του; - Ότι δεν µας δίνει
σηµασία... - Μ! Γιατί πιστεύεις ότι δεν σου δίνει σηµασία, εσύ πώς το καταλαβαίνεις
αυτό; - Παίρνει µόνο τον Ο., δεν µε παίρνει τηλέφωνο... - Εσύ το αποδίδεις κάπου αυτό; Το έχω διαγράψει το κινητό του, το έχω διαγράψει και δεν τον παίρνω ούτε και εγώ
τηλέφωνο. - Αυτό εσύ γιατί το κάνεις; Δεν τον παίρνεις εσύ; - Δε µε παίρνει αυτός!! -
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Αυτός γιατί πιστεύεις δεν σε παίρνει; -Παίρνει τον Ο. ..., δεν ξέρω... -Γιατί πιστεύεις ότι
παίρνει τον Ο. και όχι εσένα; - Γιατί είναι πιο µεγάλος και είναι αγόοορι... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).

Εποµένως, η σχέση των υπό µελέτη παιδιών µε τους πατέρες παρουσιάζεται
κατακερµατισµένη και αποδιοργανωµένη, καθώς οι δύο πατέρες φαίνεται να έχασαν ένα
µεγάλο µέρος της παιδικής ηλικίας των παιδιών τους, κάτι το οποίο εξακολουθεί να
υφίσταται έως και σήµερα. Οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις επαφές πατέρα – παιδιών µετά το
διαζύγιο δεν ήταν προγραµµατισµένες και συνεπώς τα παιδιά δεν είχαν σαφείς προσδοκίες
όσον αφορά αυτό το θέµα. Στη σχέση τους κυριαρχούσε όχι µόνο η φυσική, αλλά και η
συναισθηµατική απόσταση, κάτι που φαίνεται να ήταν πιο έντονο µε τα µικρότερα παιδιά
τους. Η συχνότητα και η ποιότητα των επαφών αποτελούσε πηγή δυσαρέσκειας για όλα τα
παιδιά. Αυτά τα στοιχεία φαίνεται να συµφωνούν µε τα στοιχεία των McCoy και Nelson
(1983), αλλά και άλλων ερευνητών, οι οποίοι επισηµαίνουν, στο πλαίσιο διεθνών ερευνών, τα
χαµηλά επίπεδα επαφής µεταξύ διαζευγµένων πατέρων και παιδιών (Seltzer, 1991· Simpson,
McCarthy & Walker, 1995). Από τις αφηγήσεις των παιδιών και τις ερευνητικές
παρατηρήσεις γίνεται φανερό, πως η επαφή µε τον πατέρα µε την πάροδο του χρόνου ολοένα
και γινόταν πιο περιορισµένη, σε επίπεδο όχι µόνο συχνότητας, αλλά και ποιότητας.
Ενδεικτικά, οι δύο πατέρες παρείχαν περιορισµένες συµβουλές, εποπτεία και υποστήριξη,
στοιχείο το οποίο φαίνεται να συνδέεται µε την ανάπτυξη δυσλειτουργικών συναισθηµάτων
και αντιδράσεων των παιδιών. Ωστόσο, η ανάγκη των παιδιών για επαφή µε τον πατέρα είναι
διάχυτη στις αφηγήσεις όλων των παιδιών, παρά τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίον την
εκφράζουν. Τα µεγαλύτερα παιδιά - τα δύο αγόρια - φαίνεται να διεκδικούν αυτή τη σχέση
µέσω πιο παθητικών τρόπων, όπως είναι η «σιωπή» και η υπακοή, ενώ τα κορίτσια µέσω πιο
ενεργητικών, όπως είναι η διεκδίκηση ή και η αντιδραστική συµπεριφορά ως
αντισταθµιστική αντίδραση στην ανάγκη τους για επαφή.
•

Η σχέση µεταξύ των αδερφών

Υπό την οπτική της προσέγγισης των «οικογενειακών τριγώνων», οι δυσκολίες στη
σχέση µεταξύ των πρώην συντρόφων φαίνεται ότι απορροφήθηκαν από τα παιδιά τους και η
αντανάκλασή τους επηρέασε τις αδερφικές σχέσεις. Ειδικότερα, οι δυσλειτουργικές
αδερφικές σχέσεις φαίνεται να συνδέονταν µε τις οικογενειακές συµµαχίες (McHale, Crouter,
McGuire & Updegraff, 1995), πιθανόν ως αποτέλεσµα των γονεϊκών σχέσεων ή των
άκαµπτων ορίων που εκτόπιζαν ή στοχοποιούσαν ή και υπερπροστάτευαν ορισµένα µέλη της
οικογένειας.
Στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Σαββίνας, όπως έχει αναδειχθεί, τα παιδιά ήταν
άµεσα εµπλεκόµενα στις συγκρούσεις µεταξύ των γονέων τους, σύγκρουση η οποία
διαχεόταν και στην αδερφική τους σχέση. Το κάθε παιδί διαµόρφωνε έναν ισχυρό και
άκαµπτο πόλο µε τον έναν γονέα µέσα σε ένα πλαίσιο συγκρούσεων. Οι αδερφικές
συγκρούσεις ενισχύονταν από τις αρνητικές γονεϊκές αξιολογήσεις για κάποιο από τα δύο
παιδιά – συνήθως από τον πατέρα στο γιο για την αδερφή του και από τη µητέρα στην κόρη
για τον αδερφό της. Επίσης, αναδείχθηκε ένα υψηλότερο επίπεδο συνειδητοποίησης των
διακρίσεων που λάµβαναν χώρα µέσα στα υπόσυστηµατα από εξωτερικές παρεµβάσεις - από
τους γονείς - οι οποίες συχνά προκαλούσαν ρήξη µεταξύ των µελών του κάθε
υποσυστήµατος, όπως είναι και το αδερφικό. Εποµένως, οι αδερφικές συγκρούσεις φαίνεται
να ήταν αποτέλεσµα µοντελοποίησης των γονεϊκών συγκρούσεων ή των έντονων
συναισθηµάτων που εξακολουθούσαν να λαµβάνουν χώρα και µετά το διαζύγιο (Sheenhan et
al., 2004):
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Ο: [...] - Όταν βλέπαµε ποδόσφαιρο τι να έρθει να κάνει η Σ; - Να δει τον µπαµπά..., όχι για
το ποδόσφαιρο... - Αφού φωνάζει... και το είχε πει ο µπαµπάς στη µαµά, ότι δεν µπορεί να
την παίρνει γιατί φωνάζει... - Σε ποιον φωνάζει; Στον µπαµπά σου φωνάζει; - Γενικά...ναι,
φωνάζει..., ότι και να γίνει φωνάζει... - Και τι του λέει...; - Ήµασταν στο σπίτι του µπαµπά
και ήταν εκεί τα ξαδέρφια µας και πήγαµε να παίξουµε και κάτι µου η είπε η Μαρία στο αυτί
και η Σ. άρχισε να φωνάζει..., νόµιζε ότι την κοροϊδεύουµε... - Με ποιον νευριάζει πιο πολύ;
- Με όλους θα αρχίσει να φωνάζει... -Και τι είχε πει ο µπαµπάς γι’ αυτό...; - Ότι φωνάζει
και δεν µπορώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 1η, 21.5. 2012). [...]Για τη Σ. έχεις; - Ότι είναι δυνατή... (σιωπή), ότι.... - Τι άλλο; - ... (Σιωπή) φωνακλού... Ωραία... (Σιωπή) - ... (σιωπή) γίνεται εύκολα χαρούµενη... - Δηλαδή; - Γελάει... (σιωπή) Είναι γενικά χαρούµενη; - Είναι. - Και τι άλλο; - ... (Σιωπή) - Πότε είναι φωνακλού; - Όταν
την πειράζουµε ή όταν της κάνουµε πλάκα και δεν το καταλαβαίνει. - Σε πειράζει εσένα
αυτό; - Ναι, γιατί το κάνει στο σχολείο, στο δρόµο... - Και τι σε κάνει αυτό να αισθάνεσαι; Ντρέποµαι..., νιώθω άσχηµα γιατί µας ακούνε. -Ότι θα σχολιάσουν αρνητικά οι άλλοι; Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] - Τι σε νευρίασε; - Σαββινίτσααα... Σαββινίτσα..., µετά τσακώθηκε µε τη µαµά, δεν
θυµάµαι γιατί και η µαµά του λέει: «άντε... αυτό... µη µε ξαναπάρεις τηλέφωνο»... - Έχεις
νιώσει ποτέ σαν παιδί υπεύθυνη για τη συµπεριφορά των γονιών σου και πώς αντέδρασες
σε αυτό; - Αν έχουν τσακωθεί..., πιο πολλές φορές τσακώνονται για τον Ο. ... [...] -Ένα θέµα
που έχει προκύψει είναι ότι ο Ο. θα πάει στο..., ποια είναι η δική σου θέση γι’ αυτό το
θέµα; - Θα µου λείψει... - Ήθελες; -Δεν ήθελα, αν η µαµά δεν τσακωνόταν µε τον Ο., αν
είχαµε λεφτά για να πάµε αγγλικά..., γι’ αυτό έτσι που είναι τα πράγµατα καλύτερα να πάει... Αν ήταν στο χέρι σου τι θα έκανες; - Να µην τσακώνεται µε τη µαµά για την ώρα... και να
µας έδινε λεφτά να πάµε αγγλικά... - Σε ότι αφορά τους τσακωµούς µε τον Ο. ποιος
πιστεύεις ότι ευθύνεται; - Έχει πάρει αέρα από τότε που του έδωσε το ποδήλατο... - Θα σου
λείπει; - Όχι, αφού θα έρχεται... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η,
10.9. 2012).
Ο - Σ - Π: [...] - Μαµά δεν µε αφήνει... - Ρε τοµάρι... σεβάσου..., σε παρακαλώ άφησε την... Άφησε µε... - Ο. δεν είµαι καλά..., άφησε την!! - Ααααα, γιατί δεν µου βάζεις το πολεµικό; Δεν στο βάζω... είσαι µικρή... - Σ. δεν είµαι καλά..., το πολεµικό... - Ας τον... ας τον!!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11, συνάντηση 5η, 25.6. 2012).

Στην περίπτωση του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας η αδερφική τους σχέση
διακατεχόταν από έντονη προσκόλληση και υπερπροστασία εκ µέρους του Ευγένιου προς την
Ζαχαρούλα τόσο πριν, όσο και µετά το διαζύγιο, πιθανόν ως αντισταθµιστική απάντηση στην
πατρική απουσία και σε άλλα κρίσιµα συµβάντα, τα οποία κλόνιζαν το αίσθηµα ασφάλειας,
το αίσθηµα του ανήκειν και της εγγύτητας µέσα στην οικογένεια. Σε αυτή την περίπτωση, το
διαζύγιο δίνει την αίσθηση ενός είδους «καταλύτη», ο οποίος ανέπτυξε µε µεγαλύτερη
ταχύτητα και ένταση πτυχές, οι οποίες ενδέχετο να αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου. Το
διαζύγιο, εποµένως, µπορεί να ενίσχυσε την αδερφική εγγύτητα και τη συνεκτικότητα µεταξύ
των µελών, προκειµένου να αποκατασταθεί η αίσθηση ισορροπίας και ασφάλειας (όπως
αναφέρεται στο Abbey & Dallos, 2004), ωστόσο, µέσω αυτών των διαδικασιών, ο Ευγένιος
ωθείτο στο ρόλου του φροντιστή, διαµορφώνοντας κάθετες σχέσεις µε την αδερφή του, οι
οποίες περιόριζαν τις ευκαιρίες αυτορρύθµισης και προώθησης λειτουργικών συµπεριφορών,
συναισθηµάτων και ρόλων:
Ευ: [...] - Και η τέταρτη στροφή; - Η τέταρτη είναι ότι η αδερφή µου δεν µιλάει και τόσο
καλά. [...] - Γιατί θέλεις να δώσεις έµφαση στη σχέση σου µε τους γονείς σου; - Γιατί αυτοί
µας φροντίζουν πάντα. - Οπότε πρέπει να τους το ανταποδώσεις πιστεύεις; - Ναι!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).[...] - Ότι έχω ευθύνες
έχω. - Τι ευθύνες έχεις; - Πρέπει να φροντίζω την αδερφή µου, να την αγαπάω όπως η
µαµά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2013).
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Αναδεικνύεται, εποµένως, ότι οι αδερφικές σχέσεις επηρεάζονταν και από άλλα
υποσυστήµατα και αντίστροφα (Kim et al., 2006· Yu & Gamble, 2008).
Ε. Πηγές υποστήριξης
Ένα από τα βασικά ευρήµατα της παρούσας µελέτης ήταν η ύπαρξη και η λειτουργία
των δικτύων υποστήριξης, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί µετά το διαζύγιο. Από τις
αφηγήσεις των παιδιών και τις ερευνητικές παρατηρήσεις προέκυψε, ότι για τα υπό µελέτη
παιδιά σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν κάποιες από τις διάφορες µορφές υποστήριξης είτε
ανεπίσηµες (οικογένεια, φίλοι), είτε επίσηµες (παροχή συµβουλών, υπηρεσίες υποστήριξης).
Εποµένως, οι υποστηρικτικές σχέσεις µε άτοµα εντός ή εκτός της οικογένειας αποτέλεσαν
έναν από τους κοινούς ευεργετικούς µηχανισµούς σε ότι αφορά τη συναισθηµατική και
πρακτική προσαρµογή των παιδιών.
1. Άτυπες πηγές υποστήριξης
Σε ό,τι αφορά τις άτυπες πηγές υποστήριξης των υπό µελέτη παιδιών, φάνηκε να
προέρχονταν από τη µητέρα τους, από τους γονείς των µητέρων και στην περίπτωση του
Ευγένιου και της Ζαχαρούλας και από τον αδερφό της µητέρας. Όπως αναδεικνύεται, µετά το
διαζύγιο η συνέχεια, σε ότι αφορά την επαφή των παιδιών µε τα µέλη της ευρύτερης
οικογένειας, ήταν κυρίαρχη. Τόσο πριν, όσο και µετά το διαζύγιο, οι οικογένειες των δύο
µητέρων διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των οικογενειών στο πλαίσιο της
ύπαρξης συγχωνευµένων και τριγωνοποιηµένων σχέσεων. Συνολικά οι κλειστοί και
συνεκτικοί οικογενειακοί δεσµοί, όπως επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα, είναι
σηµαντικοί για την ανθεκτικότητα των παιδιών που βιώνουν τη διαδικασία του διαζυγίου
(Eldar-Avidan, Haj-Yahia & Greenbaum, 2009· Hetherington, 2003· Hsieh & Leung, 2009).
Κάποια από τα παιδιά φάνηκε ότι είχαν ενεργό ρόλο στην αναζήτηση βοήθειας, ενώ άλλα
ανέµεναν να τους την παράσχουν.
Ø Mητέρα
Στην παρούσα µελέτη προβάλλεται, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των παιδιών και
τις ερευνητικές παρατηρήσεις, ότι η παροχή βοήθειας και στήριξης από τις µητέρες τους
αποτελούσε κύρια πηγή υποστήριξης και δινόταν µέσω των παρακάτω τρόπων:
•
Εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών / ερµηνειών σε ότι αφορά το γονεϊκό
χωρισµό και τις αλλαγές:
Σ: [...]3. - Εκ των υστέρων σου είπαν οι γονείς σου το λόγο, σου είπαν για το διαζύγιο; Ότι δεν µπορούν να είναι µαζί. - Αυτό σου είπαν και οι δύο; - Η µαµά µου το έχει πει αυτό.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 16.1. 2013).
Ευ - Ελ - Α:[...] - Έχεις ρωτήσει εσύ το γιατί; - Όχι. - Γιατί; - Γιατί και να ρωτήσω δεν θα
µου απαντήσουν! - Γιατί πιστεύεις ότι δε θα σου απαντήσουν; - (Σιωπή).... Μαµά έλα λίγο
µέσα! Γιατί χωρίσατε µε τον µπαµπά. Ελ: -Λοιπόν, θυµάσαι πριν κάµποσα χρόνια που... Έφυγε ο µπαµπάς! Ελ: - Με ρώτησες ποτέ; - Όταν σας είχα ρωτήσει γιατί, γιατί, γιατί και δεν
µου απαντήσατε! Ελ: -Ήταν δύσκολη η κατάσταση τότε εσάς. Θες να σου πω; - Ναι. Ελ: Θυµάσαι πριν κάµποσα χρόνια που έπρεπε να φύγει ο µπαµπάς από εδώ γιατί δεν µπορούσε
να βρει δουλειά; - Ναι. Ε: - Που ήµασταν πολύ χάλια οικονοµικά και δεν µπορούσαµε ούτε
να ψωνίσουµε ούτε τίποτα; - Ναι. Ελ: - Και πήγε ο µπαµπάς και βρήκε δουλειά αλλού και
ερχόταν κάθε λίγο και λιγάκι να σας βλέπει; - Ναι. - (µιλάει η Ζ. ) Ελ: - Ωραία. Αυτό όµως
ήταν καλό, γιατί είχαµε τα χρήµατα για να περάσουµε από µια πλευρά. Αλλά εγώ µε τον
µπαµπά αποµακρυνθήκαµε, δεν ήµασταν ζευγάρι πια, γίναµε φίλοι. Και δεν ήµασταν σαν
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άνδρας µε γυναίκα, αλλά σαν φίλοι. Και δεν µας άρεσαν τα ίδια πράγµατα. Υπάρχει αγάπη,
αλλά..., θα µε ακούσεις τώρα... - (µιλάει η Ζ.) - Ναι... Ελ: - Αγαπάω τον µπαµπά σου, όπως
και ο µπαµπάς αγαπάει εµένα, αλλά δεν µε αγαπάει σαν γυναίκα, δεν µε αγαπάει σαν την
γυναίκα του, αλλά σαν φίλη του. Γι’ αυτό χωρίσαµε χωρίς τσακωµούς και τέτοια, γιατί είχαµε
γίνει φίλοι, δεν ήµασταν πια ζευγάρι, πια που µέναµε χωριστά. Για να είναι ζευγάρι πρέπει να
είναι µαζί στο ίδιο σπίτι, να µοιράζεσαι τα ίδια πράγµατα, τα ίδια ενδιαφέροντα... - (µιλάει η
Ζ. ) Ελ: - Να συζητάνε..., αυτά σταµατήσαµε να τα κάνουµε, οπότε δεν ήµασταν ζευγάρι,
αλλά ήµασταν σαν δύο φίλοι που κουβεντιάζανε όταν βρισκόµασταν. Γι’ αυτό χωρίσαµε. Θες
να ρωτήσεις κάτι άλλο; - Μµ! - Τώρα ένιωσες ότι κατανόησες τους λόγους; - Ναι!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

•
Διαθεσιµότητα των µητέρων να ακούσουν τα ερωτήµατα, τις ανησυχίες και τα
συναισθήµατα των παιδιών:
Σ: [...] - που µου είπες ότι µετά την συζήτηση αισθάνθηκες καλύτερα. Τι σε έκανε να
αισθανθείς καλύτερα; - Ότι µιλήσαµε (µε τη µητέρα της). - Μµµ! - Τι είπες αυτά που
νιώθεις; - Μ! - Τι σε έκανε να νιώσεις η απάντηση της µαµάς σου; - Ότι µε αγαπάει και ότι
αγαπάει εµένα και τον Ο. το ίδιο. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση 13η,
16.1. 2013).Σ - Π: [...]- Τι θες παιδί µου! Μαµά πώς γνωρίστηκες µε τον µπαµπά; - Πώς
γνωρίστηκα µε τον µπαµπά; Κάναµε παρέα. Ήταν µια µεγάλη παρέα... ήταν ο Κώστας ο
αδερφός του... όποτε ο Κώστας έφερε τον µπαµπά σου και γνωριστήκαµε... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).
Ευ: [...] - Για το σχολείο, για το ότι µεγαλώνεις... για τους προβληµατισµούς σου το
µοιράζεσαι µαζί της; - Ναι. - Και πώς αισθάνεσαι όταν µιλάτε; - Καλά. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012). Ευ - Ε - Α: [...] 81. - Εσύ πιστεύεις
ότι οι γονείς σου συµπεριφέρονται µε κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών τους ή τις
ανάγκες τις δικές τους; - Και τα δυο. Αλλά πρώτα των παιδιών τους και µετά τις δικές τους.
Μαµά θέλεις βοήθεια; - Όχι παιδί µου! - Γιατί πιστεύεις ότι οι γονείς βάζουν πρώτα τις
ανάγκες των παιδιών τους; - Γιατί είναι υποχρέωση τους. - Με ποια έννοια; - Δεν ξέρω.
Μαµά! Άκουσες την ερώτηση; Για άκου; - Ελ. εσύ συµπεριφέρεσαι µε γνώµονα τις ανάγκες
των παιδιών σου ή τις ανάγκες των παιδιών σου; Ελ: - Πρώτα θα δω τα παιδιά τι ανάγκες
έχουν... και µετά τον εαυτό µου... µετά τα παιδιά... - Μετά τα παιδιά... Ελ: - Βέβαια! - Γιατί
πιστεύεις ότι το κάνει αυτό η µαµά σου; - Δεν ξέρω! Μαµά γιατί το κάνεις; Ελ: - Εσένα
ρωτάει! Γιατί πρώτα έχω εσένα και την αδερφή σου!-Όχι γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπήρχαµε
καν! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).

•

Παροχή συναισθηµατικής και πρακτικής φροντίδας:
Ο: [...]-Ότι όταν είµαι άρρωστος µου κάνει (η µητέρα του) βραστά να πιω και µου κάνει, όταν
είµαι άρρωστος, σούπα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση 1η, 4.6. 2012).
Σ: [...]-Τι είδους σχέση έχετε....; - «Η σχέση ανάµεσα στην Πετρούλα και τη Σαβίνα». - Πώς
είναι αυτή η σχέση; - Δεν τσακωνόµαστε τόσο εύκολα..., όπως µε τον µπαµπά..., ε... ότι... µ...
ότι έχουµε... µε λέει αλούλι και τη µαµά Αλίνα... και µιλάµε παιδιά, σαν να είµαστε
µωράκια... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 5η, 5.7. 2012). [...] Πρακτικά πράγµατα..., συναισθηµατικά είναι σηµαντικοί (οι γονείς); - Ναι... - Τι δίνουν;
- Αγάπη... φροντίδα... - Εσύ τα έχεις πάρει αυτά; - Από τη µαµά ναι... [...] - Τι σου αρέσει; Είναι καλή µαµά... - Πώς το δείχνει...; - Ότι µε αγαπάει και το δείχνει. Με φροντίζει, ότι θα
πάω αγγλικά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012). [...] - Τι
σου αρέσει στη συµπεριφορά της, στον τρόπο που σου συµπεριφέρεται, που
επικοινωνείτε... - Για παράδειγµα, αν έχει πενήντα ευρώ και δει κάτι ρούχα που τις αρέσουν
πάρα πολύ θα προτιµήσει να µας πάρει να φάµε παρά να πάρει τις γόβες... -Σας φροντίζει...,
αυτό πώς το αισθάνεσαι υποχρέωση της ή καλή πράξη; - Όχι, άλλη µαµά µπορεί να µην το
έκανε αυτό... - Δεν το θεωρείς δεδοµένο; - Όχι... - Είναι µία ένδειξη αγάπης κατά έναν
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τρόπο... - Ναι... [...] - Η γάτα πώς είναι σαν µαµά; - Τα προσέχει, τα κάνει µπάνιο...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, «ιχνογραφικό έργο 3. οι γονείς µου µε την µορφή
ζώων » συνάντηση 9η, 17.9. 2012). [...] - Πιστεύω (σιωπή)... ότι πρέπει να το πεις σε κάποιον
(όταν αντιµετωπίζει κάποια δυσκολία). - Μµµ... Εσύ το λες; - Αυτό... ναι, στη µαµά... [...] Μου λέει πολλές φορές ότι µε αγαπάει, (σιωπή)... - Μµµ... - Ναι..., ότι... (σιωπή) - Ο πιο
βασικός τρόπος που στο δείχνει ποιός είναι; - Ας πούµε σηκώνεται, µου λέει πιες γάλα...,
δεν ξέρω να ψιλώσει λέει..., χα... - Σε φροντίζει. - Ναι..., µε αγκαλιάζει... [...] - Σου αρέσει
αυτό το έντονο συναισθηµατικό δέσιµο; - Ναι! - Πού σε ωφελεί; - Μου αρέσει που µε
αγαπάει..., που µε αγαπά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30, συνάντηση 10η, 4.10.
2012). [...] - «Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή µου σε σχέση µε τους γονείς µου είναι σαν...»
[...] - Μια µαµά µε ένα παιδί που αγκαλιάζονται... (µεταφορικό έργο 1. «ο τρόπος που βιώνω
τη ζωή µου σε σχέση µε τους γονείς µου είναι σαν...» , συνάντηση 10η, 4.10. 2012).
Ευ: [...] - Πώς είναι η µαµά σου; - Καλή. - Καλή. Γιατί είναι καλή; - (Σιωπή)... - Τι την
κάνει καλή; - Ότι µας αφήνει να παίζουµε χωρίς να φωνάζει όταν κάνουµε φασαρία, εε... µας
φροντίζει. [...] - Η µαµά σου γιατί σου είναι έτσι πολύ σηµαντική; - Γιατί µας φροντίζει και
µας αγαπάει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012). [...] 3.1. Τι εικόνες σου έρχονται στο µυαλό όταν σκέφτεσαι τους γονείς σου; Τη µαµά σου; - Ότι
είναι πολύ καλή. - Ότι είναι πολύ καλή. Σε τι πράγµα είναι πολύ καλή; - (Σιωπή)... Ότι δεν
µας µαλώνει. - Ότι δεν σας µαλώνει. Είναι ήρεµη µαζί σας; - Ναι. - Τι την κάνει τόσο
καλή; Ζ: - (µιλάει η Ζ) - Μας φροντίζει. Ζ: - (µιλάει η Ζ) - Πώς σας φροντίζει; - Μας
αγκαλιάζει, µας φιλάει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012).
[...] - Εσύ την παίρνεις την αγκαλιά από τους γονείς σου; - Ναι. - Τόσο όσο τη θέλεις; Ναι. -Τη ζητάς ή συνήθως σου την δίνουν µόνοι τους; - Μόνοι τους. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 31.7. 2012). [...] - Δηλαδή τι ωραίο αισθάνεσαι
για τη µαµά σου; - Ότι είναι καλή. - Γιατί είναι καλή; Τι την κάνει καλή; - Όλα! - Και το
πιο ωραίο χαρακτηριστικό της; - Όλα. Μας συµπεριφέρεται ωραία. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 14, συνάντηση 7η, 4.9. 2012). [...] 9. - Θα µπορούσες σήµερα να
µου περιγράψεις το ρόλο της µαµά σου στη ζωή σου; - Δηλαδή; - Τι σου προσφέρει η
µαµά σου, τι σου δίνει... - Μου προσφέρει φροντίδα και µου δίνει αγάπη. - Αγάπη... πώς σου
δείχνει την αγάπη και τη φροντίδα; - Μας δείχνει πράγµατα, µας βοηθάει... - Σε τι
πράγµατα σας βοηθάει; - Σε αυτά που µας δυσκολεύουν... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

Ωστόσο, η µητρική υποστήριξη αναδείχθηκε πολύτιµη και πρωταρχική, αλλά όχι
αρκετή, καθώς οι δύο µητέρες συχνά δε διέθεταν τα απαραίτητα αποθέµατα ψυχικής
ενέργειας προκειµένου να ανταπεξέλθουν και να ικανοποιήσουν επαρκώς τις ψυχικές
ανάγκες των παιδιών τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ικανοποιήσουν
τους πολλαπλούς ρόλους τους και να είναι σωστές σε αυτούς, συχνά οι µητέρες πιέζονταν,
αγχώνονταν και εξαντλούνταν, γεγονός το οποίο δε διασφάλιζε µία λειτουργική
αλληλεπίδραση µε τα παιδιά τους, όπως τα ίδια υποστηρίζουν:
Ο: [...]- Της λέω µαµά πήγαινε δουλειά και µετά µου λέει ότι δεν έχω λεφτά ή και τα άλλα
παιδιά πηγαίνουν, αλλά δεν µε αφήνει µετά... Μου τη σπάει... [...] -Κάτι θα αισθάνεσαι και
κάτι θα σκέφτεσαι... - Με νευριάζει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 3, συνάντηση
1η, 21.5. 2012).
Σ: [...] - Με τη µαµά σου; -Έχει λίγες εντάσεις... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15,
συνάντηση 6η, 12.7. 2012).
Ευ: [...] - Και τώρα γιατί δεν παίζετε; - Γιατί είναι κουρασµένη. - Τρέχει; - Εγώ της λέω να
την βοηθήσω, αλλά αυτή λέει όχι. [...] -Θα ήθελες, δηλαδή, να έχετε περισσότερο χρόνο
µαζί; - Μµ! - Της το έχεις ζητήσει; - Όχι. Μα ξέρω όµως ότι δεν θα µπορεί... - Πώς σε κάνει
να αισθάνεσαι ότι έχει συνέχεια τρέξιµο, δουλειές...; - Με αγχώνει. - Γιατί σε αγχώνει; Τι
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σκέφτεσαι;- Ότι κουράζεται πάαρα πολύ! - Τι νιώθεις δηλαδή για εκείνη; - Να ξεκουραστεί
λίγο... [...] - Γιατί ανησυχείς για τη µαµά; - Γιατί όλο κάνει δουλειές και κουράζεται. Υπάρχει λύση σε αυτό; - Όχι, δεν υπάρχει. Ζ: (µιλάει η Ζ.). - Γιατί σε ανησυχεί αυτό; Γιατί κουράζεται και θέλω να παίξω µαζί της. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25,
συνάντηση 9η, 17.9. 2012).[...] - Νιώθεις ότι σε καλύπτει αυτή η επικοινωνία που έχεις µε
τη µαµά σου ή θα ήθελες και περισσότερη; - Περισσότερη! - Περισσότερη σε ποιά
θέµατα;-Να ασχολείται πιο πολύ µαζί µου. - Πιο πολύ ώρα; - Ναι. - Και τι θα ήθελες να
κάνετε αυτή την ώρα; - Να βλέπαµε έργα, να παίζαµε... ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 8, συνάντηση 3η, 24.7. 2012).

Ø

Παππούς και γιαγιά

Η υποστήριξη από τους γονείς των δύο µητέρων ήταν κυρίως οικονοµική και
ιδιαιτέρως βοηθητική, όταν οι µητέρες καλούνταν να φέρουν σε πέρας µία σηµαντική
υποχρέωση και να ικανοποιήσουν πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόµενες
υποχρεώσεις.Οι παππούδες και οι γιαγιάδες προβάλλεται, µέσα από το λόγο των παιδιών, ότι
εκτός από την αγάπη τους, προσέφεραν στα παιδιά σταθερότητα και ασφάλεια:
Ο: [...] - Από τους παππούδες σου σε ποιόν έχεις αδυναµία; - Ίδιο... -Της µαµάς σου ή του
µπαµπά σου; -Του µπαµπά µου δεν τους έχω προλάβει..., της µαµάς µου... - Στη γιαγιά σου
ή στον παππού σου; - Στη γιαγιά µου... -Γιατί; - Μας πήρε το σπίτι, µας δίνει λεφτά... - Σας
βοηθάει..., είναι καλή; - Ναι... - Σας πήγαινε βόλτες; - Ναι...., όταν ήµασταν µικρά...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση 6η, 2.7. 2012).
Σ: [...] - Εσύ στ’ αλήθεια πιστεύεις ότι δεν ενδιαφέρονται για σένα και δεν σου δίνουν τη
δέουσα προσοχή και ενδιαφέρον; - Μόνο η γιαγιά και ο παππούς!- Αυτοί πώς στο δείχνουν;
Τι κάνουν; - Με τον παππού µιλάµε..., λέµε ανέκδοτα... χα, χα... Του είπα να παίξουµε
τάπες... χα... Δεν µου φωνάζει...(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 39 , συνάντηση 12η,
21.11. 2012).
Ευ: [...] -Σου δίνουν ασφάλεια οι παππούδες και ο θείος σου; - Ναι. - Τι κάνουν και σε
κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής οι θείοι, η µαµά και οι παππούδες; - Ότι είναι κοντά µου...,
αυτό... το ότι είναι κοντά µου. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 1η, 26.6.
2012). [...] - Με ποιόν κάνετε περισσότερη πλάκα, που παίζετε περισσότερο; - Η γιαγιά. Τι κάνετε, δηλαδή, µε τη γιαγιά και περνάς ωραία; - Με κρατάει µερικές φορές, όταν η
µαµά µου θέλει να πάει κάπου. Μια φορά που πήγε στο γιατρό η γιαγιά µε κράτησε. Περάσατε ωραία; - Με άφησε στον υπολογιστή. -Τι κάνετε µε τη γιαγιά και περνάτε
ωραία; - Όταν ήµουν µικρός καθόµασταν µαζί και καθαρίζαµε µαζί τα φασόλια,
τραγουδούσαµε µαζί, παίζαµε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7.
2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα είχε αναπτύξει ιδιαίτερα κοντινή σχέση µε τη γιαγιά και τον
παππού της, οι οποίοι αποτελούσαν πρόσωπα, τα οποία της παρείχαν αποδοχή και οικονοµική
στήριξη.

Ωστόσο, όπως έχουµε ήδη παρουσιάσει στο κεφάλαιο των µητέρων, συχνά η
παρουσία των παππούδων, παρά τα σηµαντικά οφέλη, δηµιουργούσε και ανισορροπία στην
«κίνηση» της κάθε οικογένειας. Αυτό συνέβαινε, όταν προσπαθούσαν οι γονείς των µητέρων
να αναλάβουν το ρόλο του κύριου «συντονιστή» και επιδίωκαν να αλλάξουν τη κατεύθυνση
των µητέρων. Συχνά παρατηρήθηκε, ότι προσπαθούσαν να βάλουν τους όρους και τα όρια
της «σχέσης» των παιδιών µε τη µητέρα, γεγονός που πολλές φορές διατάρασσε την
αλληλεπίδραση της µητέρας µε το παιδί και το αίσθηµα ανεξαρτησίας της µητέρας.
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Ø

Θείος

Ο θείος (ο αδερφός της Ελπίδας), λειτουργούσε ως κύριο αρσενικό πρότυπο για τα
παιδιά και ως ένα πρόσωπο που αποτελούσε κυρίαρχη πηγή αγάπης, στήριξης και αποδοχής.
Στην περίπτωση του Ευγένιου και της Ζαχαρούλας, ο θείος απασχολούσε τα παιδιά µε
ευχάριστες δραστηριότητες και συνεισέφερε στην παροχή πρακτικής βοήθειας (π.χ.
οικονοµικά, φύλαξη των παιδιών). Οι κοινές δραστηριότητες και η σχέση εµπιστοσύνης που
είχαν αναπτύξει µαζί του, µοιάζει να βοήθησαν τα δύο παιδιά να ξεφεύγουν κάποιες ώρες από
τους προβληµατισµούς τους σε ότι αφορά τα οικογενειακά θέµατα και µέσω αυτού να
διέθεταν µία µορφή προτύπου και υποστήριξης από κάποιο αρσενικό πρόσωπο, στο πλαίσιο
της πατρικής απουσίας:
Ευ: [...] - Τι κάνετε συνήθως; - Με το θείο; - Ναι. - Δεν κάνουµε και τίποτα. - Μιλάτε. - Μ!
- Τον εµπιστεύεσαι να του πεις τι σε απασχολεί, τι... - Μµµ! Ναι, τον εµπιστεύοµαι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 1η, 26.6. 2012). [...] - Τι θέλεις να
κάνεις; - (Σιωπή) Να είµαι µε την οικογένεια µου. - Ποιόν εννοείς οικογένεια; - Όλο αυτό το
σπίτι, το νονό, τη νονά, τον παππού, τη θεία, τους θείους, τις θείες... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα είχε αναπτύξει ιδιαίτερα στενή σχέση µε το θείο της, σχέση
εµπιστοσύνης και αποδοχής, η οποία καλλιεργήθηκε κυρίως µέσα από παιγνιώδεις
δραστηριότητες και τον ποιοτικό χρόνο που της αφιέρωνε.

Ø

Ξαδέλφια

Στην περίπτωση της Σαββίνας, σηµαντική πηγή υποστήριξης προερχόταν από την
ξαδέρφη της, όπως η ίδια περιγράφει παρακάτω, µέσα από το µοίρασµα του κοινού
ελεύθερου χρόνου και των προβληµατισµών τους, στο πλαίσιο του οποίου αναπτυσσόταν το
αίσθηµα του ανήκειν, το οποίο είχε κλονιστεί κυρίως λόγω της πατρικής απουσίας:
Σ: [...]- Σε βοηθάει ότι έχεις παρέα την ξαδέρφη σου; - Ναι... - Τι κάνει και σε βοηθάει; Όταν έχω ένα πρόβληµα µου βρίσκει λύσεις... - Ποιά συνήθως λέει και εκείνη που
συµβουλεύει; - Λίγο περισσότερο η Σαββινούλα (η ξαδέρφη) µε συµβουλεύει... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).

Ø

Φίλοι

Οι φίλοι αναγνωρίστηκαν από τον Οδυσσέα και τον Ευγένιο ως µία ακόµη σηµαντική
πηγή υποστήριξης, ως πρόσωπα που παρείχαν κατανόηση, ακρόαση, συµπαράσταση και
ευχάριστες εµπειρίες, χαρακτηριστικά τα οποία απουσίαζαν, ειδικά σε περιόδους που το
οικογενειακό σύστηµα εκτιθόταν σε έντονα µεταβατικά γεγονότα. Και τα τρία παιδιά, φάνηκε
να εµπιστεύονταν επιλεκτικά το διαζύγιο των γονέων τους σε φιλικά πρόσωπα, που
αξιολογούσαν ότι µπορούσαν να κατανοήσουν αυτήν την εµπειρία, που δεν τους κατέκριναν
και που τους ενέπνεαν εµπιστοσύνη, το οποίο µοιάζει να αποτελούσε έκφραση της ανάγκης
τους να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα της ζωής τους:
Ο: [...] - Εδώ... [στο τόπο του] τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά; - Ότι... ξέρω πιο καλά τους
δρόµους, τους φίλους µου... - Έχεις πολλούς φίλους; - Ναι... - Πόσους; - (Σιωπή)... - Δεν
έχεις; Δε θέλεις να µου πεις ποιοί είναι; - Ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Νικόλας, ο Θωµάς... Αυτοί είναι κολλητοί σου; - Ναι, που τα λέµε όλα... - Από την ίδια παρέα ή ο καθένας από
διαφορετική παρέα; - Από την ίδια. - Όλοι µαζί. Γιατί τους έχεις κολλητούς σου; Τι σε
έχει κερδίζει; - Παίζουµε πολύ... -Συναισθηµατικά υπάρχει κάτι που να σε κερδίζει σε
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αυτούς…, τι τους κάνει διαφορετικούς για ‘σένα; - Ότι τους τα λέω και µου τα λένε όλα...,
λέµε διάφορα... - Για όλα τα θέµατα... και προσωπικά, σχολικά και οικογενειακά...; Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...]-Για προσωπικά σου θέµατα...-Εξαρτάται σε ποιόν θα µιλήσω... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 6η, 12.7. 2012).[...] – Ανάλογα, αν... είναι να µε
παρεξηγήσει αµέσως... όχι... χα... - Δηλαδή επιλέγεις να µιλάς σε άτοµα τα οποία δεν θα σε
παρεξηγήσουν; - Ε ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 16.1.
2013).
Ευ: [...] - Με τον καλύτερο σου φίλο το έχεις συζητήσει; - Όχι, γιατί όταν ήρθε δεν το
ήξερα..., όχι του το έχω πει! - Και τι σου είπε; - Τίποτα δεν µου είπε. - Απλά ήθελες να το
µοιραστείς; - Ναι. - Αυτό τι είναι; - Παιχνίδι. - Και παίζεται και µε δύο; - Ναι, είναι για
δύο. Θα πάω το απόγευµα, γιατί πάει υπολογιστές. - Γιατί κάνατε παρέα; - Γιατί βλέπουµε
το ίδιο παιχνίδι και συζητάµε τι µπορούµε να κάνουµε. -Έχει καλές ιδέες; - Ναι! Και του έχω
µάθει πάρα πολλά. - Τι του έχεις µάθει; - Κοίτα αυτά τα παιχνίδια..., του έχω δείξει µία
τρελή που τσιρίζει και κάνει διάφορα, γενικά περνάµε καλά! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 27, συνάντηση 11η, 7.12. 2012).

Εποµένως µέσα από τις αφηγήσεις των υπό µελέτη παιδιών προβάλλεται, ότι οι φίλοι
αποτελούσαν κυρίαρχη πηγή υποστήριξης, καθώς δινόταν στα παιδιά µία αίσθηση ελευθερίας
σε επίπεδο λόγου και αναπτυσσόταν ενσυναίσθηση µεταξύ των συνοµήλικων. Όπως
αναφέρεται από τον Hetherington (2003), οι φίλοι ασκούν σηµαντική επίδραση, ειδικά στην
ανάπτυξη των εφήβων που βρίσκονται στη διαδικασία της εξατοµίκευσης και της
απεµπλοκής από την οικογένεια.
2. Επίσηµες πηγές υποστήριξης
Σε ό,τι αφορά τις επίσηµες πηγές υποστήριξης (παροχή συµβουλών / υπηρεσιών
υποστήριξης, επαφή µε ειδικούς, κ.ά.), τα τρία από τα τέσσερα παιδιά - η Σαββίνα, ο
Ευγένιος και η Ζαχαρούλα - εξέφρασαν θετική στάση ως προς τη λήψη ειδικής βοήθειας από
επίσηµες πηγές.
Σ: [...] 56. - Θεωρείς ότι είναι σηµαντική η βοήθεια ενός ειδικού, όταν ένα παιδί
αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα; - Καλύτερα να πάει να δει ένα ψυχολόγο ή τη µαµά
του..., µε τους φίλους του..., µπορεί να είναι και αυτό... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).
Ευ: [...] -Γενικά όταν οι γονείς έχουν κάποια πρόβληµα στα προσωπικά τους, τα
επαγγελµατικά τους, πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να τα συζητάνε µεταξύ τους, να
βρίσκουν µόνοι τους λύση ή να πάνε σε κάποιον ειδικό; - Και τα δύο. Να βρίσκουν και
µόνοι τους και να πάνε σε κάποιο ειδικό. - Εσύ θα πήγαινες αν είχες κάποιο πρόβληµα; Ναι. - Τώρα θα πήγαινες σε έναν ειδικό για να µιλήσεις; - Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 24, συνάντηση 9η, 16.11. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα στο παρελθόν, αλλά και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,
λάµβανε υποστήριξη από ειδικούς, εξαιτίας των αναπτυξιακών της δυσκολιών, την οποία
υποστήριξη βίωνε µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό και θετική διάθεση. Μόνο στην περίπτωση του
Οδυσσέα δεν παρατηρείται θετική στάση απέναντι στη λήψη υποστήριξης από επίσηµες
πηγές, παρότι ήταν το µοναδικό παιδί που είχε αντίστοιχη εµπειρία στο πλαίσιο των γονεϊκών
συγκρούσεων και της ασθένειάς του. Μέσα από τις ερευνητικές παρατηρήσεις, η άρνηση του
Οδυσσέα αξιολογείται ως µηχανισµός άµυνας και χρησιµοποιείται από το ίδιο το παιδί ως
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προστατευτικός µηχανισµός απέναντι στο ενδεχόµενο να ανακαλέσει και να έρθει αντιµέτωπο
για ακόµα µία φορά µε τα πολλαπλά τραυµατικά γεγονότα.

Συνολικά από την πλειοψηφία των υπό µελέτη παιδιών, οι εξωτερικές πηγές
υποστήριξης αξιολογούνται ως «ευεργετικές» και πολλές φορές «λυτρωτικές». Εποµένως, οι
υποστηρικτικές πηγές αποτέλεσαν κεντρικές πηγές ενίσχυσης του επιπέδου ανθεκτικότητας
των παιδιών που τις έλαβαν µετά από το γονεϊκό διαζύγιο. Συνολικά θα µπορούσε να ειπωθεί,
ότι οι προαναφερθείσες στενές σχέσεις των παιδιών µε άλλα άτοµα (π.χ. θείοι, παππούδες,
φίλοι, κ.ά.) παίρνουν τη µορφή µίας πιο «αλληλεπιδραστική κίνησης», στο πλαίσιο της
οποίας η ασυντόνιστη, µοναχική και ελλιπής «ατοµική κίνηση» (εξαιτίας της απουσίας του
πατέρα τους και της µη λειτουργικής προσαρµογής των µητέρων) αρχίζει να λαµβάνει µία πιο
συντονισµένη και ολοκληρωµένη µορφή. Με αυτόν τον τρόπο η αντίληψη της ύπαρξης τους
µοιάζει να γίνεται πιο υποφερτή, πιο ασφαλής, ίσως και πιο όµορφη µε την πάροδο του
χρόνου.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι κύριοι παράγοντες που εντοπίστηκαν να
επηρεάζουν την προσαρµογή των παιδιών είναι οι εξής:
Πίνακας 19: Παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρµογή του παιδιού µετά το διαζύγιο.
Η συναισθηµατική διαθεσιµότητα του γονέα (Wailerstein, 1980, όπως αναφέρεται στο Lo Mung
Ming, 1997: 7).
Το επίπεδο ικανότητας του γονέα να είναι ζεστός και στοργικός µε τα παιδιά του (Hess &Camara,
1979· Stolberg, 1986, όπως αναφέρεται στο Lo Mung Ming, 1997: 7-8).
Οι εξωτερικές πηγές υποστήριξης των παιδιών και της οικογένειας.
Η γονεϊκή εχθρότητα / συνεργασία τόσο πριν, όσο και µετά το διαζύγιο (Hetherington, 1979, όπως
αναφέρεται στο Lo Mung Ming, 1997: 7-8).
Η ποιότητα της σχέσης των παιδιών µε το γονέα που έχει την επιµέλεια (Emery, 1988· Kurdek,
1981, όπως αναφέρεται στο Lo Mung Ming, 1997: 7-8).
Η φυσική εγγύτητα / απόσταση γονέα – παιδιού
Η αγωνία ή µη σχετικά µε τους οικονοµικούς πόρους (Hodges, 1984, όπως αναφέρεται στο Lo
Mung Ming, 1997: 7-8).
Οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά µε τις επιδράσεις του διαζυγίου, τους ρόλους τους και την
οικογενειακή οργάνωση, καθώς αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν τις αντιδράσεις τους µετά το
διαζύγιο (LoMung Ming, 1997: 8).

Συνολικά, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία και όπως αναδείχθηκε από τα
παραπάνω, οι οικοσυστηµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συµβάλλουν στην
προσαρµογή του παιδιού µετά το διαζύγιο (Masten, 2001· Shin, Choi, Kim, & Kim 2009·
Theron & Dunn, 2010).
10.2.3. Οι δυσµενείς επιπτώσεις – «ραγισµένοι καθρέπτες»
Εστιάζοντας στις παιδικές φωνές, αναδείχθηκαν οι δυσµενείς επιπτώσεις στα παιδιά
της µελέτης, από τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα µετά το χωρισµό των γονιών τους, µέσα
από µία οπτική του παρόντος, η οποία παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα µίας εναλλακτικής
κατανόησης των παιδικών «φωνών» και των διαδικασιών στο πλαίσιο του διαζυγίου. Σε µια
µελέτη στην Αγγλία, ο Murch και οι συνεργάτες του (1998), διαπίστωσαν τη σηµασία που
έχει η βαθύτερη κατανόηση των παιδικών «φωνών» µέσω της απευθείας συµµετοχής τους,
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προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες και οι αξιολογήσεις των παιδιών. Αυτό
παράλληλα, παρέχει στα παιδιά µεγαλύτερη αυτονοµία και εσωτερική ασφάλεια.
Μετά από ένα διαζύγιο οι αλλαγές που υφίσταντο οι γονείς και τα παιδιά είναι
σηµαντικές, γεγονός που δηµιουργεί συχνά µία αίσθηση αστάθειας και απειλής. Αυτό µπορεί
να οδηγήσει τους γονείς να χρησιµοποιήσουν ποικίλα αθέµιτα µέσα, προκειµένου να
κρατήσουν το δέσιµο µε το παιδί τους ή ακόµα προκειµένου να πλήξουν τον πρώην
σύντροφο, να εκφράσουν τις µεταξύ τους συγκρούσεις, κ.ά. Αυτές οι γονεϊκές πρακτικές
είναι που καθιστούν τη διαδικασία του διαζυγίου µία οδυνηρή δοκιµασία για τα παιδιά,
καθώς καλούνται, έµµεσα ή άµεσα, να επιλέξουν ή να συµµαχήσουν µε έναν από τους δύο
γονείς, ενώ τα ίδια επιθυµούν και τους δύο. Αυτές οι γονεϊκές συµπεριφορές προξενούν
τραυµατικές επιδράσεις στα παιδιά. Εποµένως, ερχόµενα τα παιδιά αντιµέτωπα µε αυτές τις
διαδικασίες, αξιολογούν το διαζύγιο ως ένα προσωπικό δράµα µε σηµαντικά ψυχολογικά και
κοινωνικά προβλήµατα (Booth & Amato, 2001). Αυτές οι επιπτώσεις ποικίλουν σε είδος και
σε ένταση, εξαιτίας ποικίλων παραγόντων που σχετίζονται µε τα ίδια τα παιδιά (π.χ. στάση
του παιδιού απέναντι στο γονεϊκό διαζύγιο), αλλά και τους γονείς (επίπεδο σύγκρουσης,
ευκαιρία για κατάλληλη συµµετοχή του παιδιού, γονεϊκή παρουσία, γονεϊκές πρακτικές).
Ειδικότερα στις υπό µελέτη οικογένειες, άλλοτε εσκεµµένα και άλλοτε όχι, τα παιδιά
γίνονταν δέκτες τεχνικών χειραγώγησης και πειθούς εκ µέρους των γονέων, το οποίο τους
προκαλούσε έντονο αίσθηµα αβεβαιότητας, δυσάρεστα συναισθήµατα και σκέψεις. Η
επανάληψη αυτών τις καθιστούσε τις περισσότερες φορές παραδοχή. Οι τραυµατικές
γονεϊκές στρατηγικές που βίωσαν τα παιδιά της µελέτης από τους γονείς τους ήταν:
1. Άµεσα ή έµµεσα αρνητικά σχόλια ή χαρακτηρισµοί προς το ίδιο το παιδί ή τον πρώην
σύντροφο
Ο: [...]-Αφού µου λέει (η µητέρα του) ότι είµαι ο χειρότερος...,σε όλους το λέει...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 4.6. 2012).
Σ: [...] - Εκφράζεται άσχηµα για τη µαµά σου; - Μµ... λέει ότι...: «να βρεις µία καλή
δουλειά, λογίστρια... Σαββίνα» µου λέει...., λέει... να το πω; - Ναι... βέβαια! – «Εγώ
γαµήθηκα στη δουλειά και αφού γνώρισα τη µαµά σου µου έκανε σκατά τη ζωή και µε έβαζε
να φτιάχνω τα δωµάτια..., να δουλεύω στο µαγαζί...» (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
13, συνάντηση 5η, 5.7. 2012). Σ - Π: [...]- Έλα ντε! Αυτό ήταν το λάθος µου, γιατί έλεγα θα
αλλάξει! Παντρευτήκαµε µετά και έλεγα θα αλλάξει..., αυτό ήταν το λάθος µου, γιατί
ήµουνα... άµυαλη... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).

2. Παράπονα
Ο - Π - Α: [...]- Μας απαρνιέται σιγά σιγά τις γυναίκες της ζωής του..., τις γυναίκες της ζωής
του..., τον νευριάζουµε... - Ναι... βλακείες λέει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 11,
συνάντηση 5η, 25.6. 2013).
Σ: [...]-Εντάξει, τη µαµά την αγαπάω πιο πολύ από τον µπαµπά, αλλά η µαµά ζηλεύει
λίγο...(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.10. 2012).
Ευ: [...] - Μµ! Και στη µαµά σου και στο µπαµπά σου; - Το µπαµπά δεν τον παίρνω.., µε
παίρνει αυτός... Στη µαµά τα λέω... στο µπαµπά όχι. - Στο µπαµπά σου γιατί δεν τα λες; Γιατί θα µου φωνάζουν συνέχεια! - Γιατί θα σου φωνάζουν; - Γιατί θα χρεώνεται η γιαγιά. Έχεις την ανάγκη εσύ να το κάνεις; - Ναι. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37,
συνάντηση 13η, 15.6. 2013).
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3. Απόσυρση αγάπης
Ο: [...] - Εσύ θες ή αναγκαστικά (να πάει στο σπίτι του πατέρα του); - Δε θέλω...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).

Η απόσυρση της µητρικής αγάπης στην περίπτωση του Οδυσσέα, δηµιουργούσε µία
αίσθηση ανισορροπίας, ανασφάλειας και άγχους, µε απώτερο σκοπό να δηµιουργηθεί η
επιθυµία στο παιδί να ξανακερδίσει τη µητρική αποδοχή. Σε άλλη περίπτωση, αυτή της
Σαββίνας, το αδερφικό παράδειγµα µητρικής απόρριψης κινητοποίησαν συµπεριφορές, οι
οποίες θα απέτρεπαν και τη δική της απόρριψη.
4. Διαγραφή / περιορισµός του άλλου γονέα
Στην περίπτωση της «διαγραφής» του άλλου γονέα, όπως στην περίπτωση της
Σαββίνας και του Ευγένιου, επιχειρείται να ελαχιστοποιηθεί η επαφή µε τον άλλο γονέα µε τη
χρήση ποικίλλων µέσων. Αυτή η τακτική, όπως προκύπτει δε, δηµιούργησε στην πλειοψηφία
των υπό µελέτη παιδιών µία ανεξάρτητη εµπειρία, προκειµένου να διασφαλιστεί ειρήνη µέσα
στην οικογένεια, κάτι το οποίο ενίσχυσε περαιτέρω την εξάρτηση µεταξύ των µελών.
Σ: [...] - Και η µαµά πώς αντέδρασε; - Λέει δεν θα ξαναπάς και να µαζέψεις ... -Θα ήθελες
να ξαναπάς...; - Τσου... - Γιατί; - Πρώτον γιατί βαριέµαι και δεύτερον µου λείπει η µαµά... Αισθάνεσαι τύψεις; - Μµ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 5η, 5.7.
2012).
Ελ: [...] - Εσύ πώς το σκέφτεσαι να το στείλεις τον Ευ. µε το κτελ στον πατέρα του; Εντάξει ρε παιδί µου, ήθελα να πάει στον πατέρα του, απλώς δεν ήθελα να πάει έτσι, µε το
κτελ. Αυτό το σκέφτοµαι, δεν µου αρέσει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 28,
συνάντηση 28η, 11.12.2012). [...] - Εσύ σε αυτήν τη φάση επιδιώκεις τα παιδιά να πάνε
στον πατέρα τους; - Εννοείς αν του λέω του Α. αν θα ρθει να τα πάρει; -Ναι... το να ωθείς
έµµεσα ή άµεσα... - Όχι δεν του το έχω πει. Όταν µπορεί θα µου το πει µοναχός του. Γιατί,
όπως και εγώ έχω κάποιες δουλειές να κάνω, έχει και αυτός. Ας πούµε εγώ πήρα το
προηγούµενο Σάββατο τα παιδιά και πήγαµε στον καραγκιόζη, αυτός πήγε στον παππού της
γυναίκας του. Αυτός άλλη υποχρέωση, εγώ άλλη υποχρέωση. Οπότε πρέπει να συµπέσουµε
και να έχει λεφτά και να µπορεί να έρθει να τα πάρει (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
32, συνάντηση 32η, 19.2.2012). [...] - Κάνοντας εσύ έναν απολογισµό του σήµερα και της
καθηµερινότητας του τότε... ποιά καθηµερινότητα προτιµάς...; - Χα χα, εσύ ποιά λες...;
Τώρα! Χα χα! - Δηλαδή όταν έχεις έναν ενήλικα δυσκολεύεσαι...; - Κοίτα, σε ότι έχει να
κάνει µε τα παιδιά υπάρχει, δεν είναι ότι δεν θα τον λάβω υπόψη µου, θα τον πάρω υπόψη,
αλλά στην καθηµερινότητα δεν θα τον ρωτήσω για τα πάντα, είναι καθαρά δικό µου και των
παιδιών. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 34, συνάντηση 34η, 4.4.2013).

Η επανάληψη όλων των παραπάνω πρακτικών φαίνεται, επίσης, ότι µείωνε την αξία
του πατρικού ρόλου και ενίσχυε την ανασφάλεια των παιδιών, καθώς εξαγόταν το
συµπέρασµα ότι τα ίδια δεν ήταν άξια αγάπης και σεβασµού. Εποµένως, αν και ογονεϊκός
χωρισµός συχνά προκαλεί αλλαγές, εντάσεις ή και συγκρούσεις, που επηρεάζουν τη σχέση
γονέα – παιδιού και τη συµπεριφορά του ίδιου του παιδιού, ο παράγοντας που προκαλεί
δυσλειτουργία και διαταραχές στο παιδί φάνηκε ότι δεν ήταν ο γονεϊκός χωρισµός αυτός καθ'
αυτός, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς αλληλεπιδρούσαν µεταξύ τους (Pelsser, 1989),
αλλά και µε τα παιδιά τους. Όταν κυριαρχούν οι προαναφερθείσες συµπεριφορές προς τα
παιδιά, οι συνέπειες µπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσµενείς για τη ψυχοκοινωνική τους
ανάπτυξη, όπως αναδείχθηκε από τα ίδια τα παιδιά της παρούσας έρευνας:
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4.1. Μειωµένη αυτοεκτίµηση
Τα περισσότερα παιδιά της παρούσας µελέτης, όπως φαίνεται µέσα από τον
αφηγηµατικό τους λόγο, διακατέχονταν από χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Ειδικότερα στην
περίπτωση του Οδυσσέα, το παιδί µοιάζει να είχε εσωτερικεύσει και να είχε ταυτιστεί µε την
αρνητική άποψη του γονέα που το φρόντιζε, σε ότι αφορά το γονέα - στόχο (βλ. ιχνογράφηµα
3. «ο εαυτός µου»), µε αποτέλεσµα να ενεργεί µε τρόπο που επιβεβαίωνε αυτήν την άποψη,
ως άλλη «αυτοεκπληρούµενη προφητεία». Εξάλλου, το υπό µελέτη παιδί δεν είχε λόγο να
αµφισβητήσει την άποψη που εξέφραζε ή έδειχνε ο γονέας - φροντιστής:
Ο: [...]-Ναι, µου λένε ότι είµαι ίδιος ο µπαµπάς µου...-Εµφανισιακά;-Σε όλα..., ίδιες κινήσεις
λένε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).

Ιχνογραφικό έργο 3. «Ο εαυτός µου».

Στην περίπτωση της Σαββίνας, η οποία είχε συµµαχήσει και είχε ταυτιστεί µε τη
µητέρα της εναντίων του πατέρα, προκύπτει ότι το παιδί είχε εσωτερικεύει τις αρνητικές
απόψεις του γονέα - στόχου προς τον γονέα - φροντιστή και χρησιµοποιούσε ως βάση
αυτοπροσδιορισµού τις αρνητικές απόψεις που υιοθετούσε ο ένας γονέας για τον άλλον.
Εποµένως, η αυτοεικόνα της Σαββίνας αποτελούσε έναν «καθρέφτη» των αρνητικών
πεποιθήσεων του ενός γονέα προς τον άλλον:
Σ: [...] - Θέλω να τον δω, αλλά δεν νοιάζεται για µένα... Παλαιότερα έλεγε µία διαφήµιση
χωρίζουµε σαν ζευγάρι µένουµε πάντα γονείς...!!! [...]- Τη µαµά σου την έχεις σαν πρότυπο;
Θα ήθελες να γίνεις σαν αυτήν; - Ναι... [...] - Είναι τσιγκούνης και δεν µας δίνει λεφτά...!!
Βρίζει τη µαµά... (σιωπή). Μου έχει πει ψέµατα... (σιωπή). Εε... (σιωπή) αυτά... [...] - Δε θα
γίνω σαν τον µπαµπά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).
[...] - Το είµαι ζηλιάρα... το ξέρουν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση
11η, 10.10. 2012).

Επίσης, από τις περιπτώσεις της Σαββίνας, του Ευγένιου, αλλά και της Ζαχαρούλας
προκύπτει, ότι το χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης σχετίζεται µε το µειωµένο επίπεδο
εκδήλωσης πατρικού ενδιαφέροντος και την παρατεταµένη πατρική απουσία, όπως
αναδεικνύεται από τις αφηγήσεις των παιδιών:
Σ: [...] - Ας πούµε, πώς είναι ο γάιδαρος στα γαϊδουράκια του σαν πατέρας; - Ε δεν τους
δίνει και τόση σηµασία..., από ότι ξέρω... (ιχνογραφικό έργο 3. «οι γονείς µου µε την µορφή
ζώων», συνάντηση 9η, 17.9. 2012). [...] -Μάλλον το τι ξέρεις για τον εαυτό σου; - Το είµαι
ζηλιάρα... το ξέρουν... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.10.
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2012). [...] - Τι πιστεύεις ότι αισθάνεται ο µπαµπάς σου για ‘σένα; - Θέλει περισσότερο τον
Ο. γιατί είναι αγόρι. - Δηλαδή πιστεύεις ότι θέλει περισσότερο τον Ο. γιατί είναι αγόρι και
ο Ο. δεν θέλει εσένα γιατί είσαι κορίτσι; - Ναι! - Αυτό τι συναισθήµατα εσένα σου
δηµιουργεί; Τι... - ... (Σιωπή) Αν ήµουν αγόρι θα µε ήθελαν πιο πολύ. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 16.1. 2013).
Ευ: [...]- Είναι υπέρβαρη (η Ζαχαρούλα), το ίδιο και εγώ. - Δεν είσαι υπέρβαρος. - Και όµως
είµαι. Θα έπρεπε να είµαι σαράντα κιλά και είµαι σαράντα εννιά νοµίζω. - Εντάξει είσαι
εννιά κιλά βαρύτερος από το κανονικό. - Ναι. - Δε σου φαίνεται. Φαίνεσαι πολύ καλός.
Είσαι πολύ όµορφος. Σε απασχολεί αυτό το πρόβληµα του βάρους; - Ναι. Στο σχολείο µε
κοροϊδεύουν. Με κορόιδευαν. - Ότι τι; - Με λέγανε µπιφτέκι, βουβάλι, µπριζόλα... και ένας
µε έλεγε µπιφτεκάκι και οι άλλοι έλεγαν ότι δεν είµαι µπιφτεκάκι είµαι απ’ όλα! Αυτό µε
έλεγαν. – Ναι, αλλά τα µπιφτεκάκια είναι νόστιµα. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που
κοροϊδεύει έχει το πρόβληµα, όχι αυτόν που κοροϊδεύεις. Εσύ τι νοµίζεις; - Αυτός που
κοροϊδεύει έχει το πρόβληµα... - Συµφωνώ! Σε αγχώνει το θέµα των κιλών. -Ναι! Να µην
είµαι παχουλός. [...] - Οι άλλοι µου φωνάζαν και µε κορόιδευαν. - Γιατί; - Δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο θέµα που κάποιος µπορεί να σε κοροϊδέψει; - Και όµως
υπάρχει! - Τι είναι αυτό; - Για το ότι είµαι βαρύς! - Δεν είσαι. - Είµαι. -Ήσουν, δεν σηµαίνει
ότι είσαι ακόµα. Είσαι ακόµα; - Είµαι. - Εσύ σε σχέση µε τα αγόρια της ηλικίας σου
βλέπεις να είσαι πολύ πιο βαρύς; - Ναι. Από όλα τα αγόρια της τάξης εγώ είµαι πιο βαρύς. Όχι τι ήσουν! - Όχι και ήµουνα και είµαι. - Μήπως είναι µία εικόνα που ήταν παλιά... Όχι! - Εξακολουθεί να είναι; - Μ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 4, συνάντηση 1η,
26.6. 2012). [...] - Και τον µπαµπά να είναι περισσότερο εδώ..., αυτό. [...] - Και πώς περνάτε
το χρόνο σας; - Μας αφήνει να παίξουµε. [...] - Γιατί όµως είναι προβληµατικό να µην
είναι ο µπαµπάς και η µαµά µαζί; - Γιατί είναι γονείς! - Και πρέπει, νοµίζεις, ότι οι γονείς
να µένουν µαζί; - Με τα παιδιά τους! - Εσάς στην πράξη τι προβλήµατα σας δηµιούργησε
αυτό; - Κακά, άσχηµα! - Δηλαδή; Πες µου παραδείγµατα... - Εεε.... πώς είναι όταν δεν
προλαβαίνεις το λεωφορείο... απελπισµένος. Πρέπει να περιµένεις πάλι τόοσες ώρες... - Εσύ
τι περιµένεις δηλαδή; Και το λεωφορείο τι είναι; - Το λεωφορείο είναι οι γονείς και
φεύγουν µακριά! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

Παρατηρείται, εποµένως, ότι σταδιακά τα παιδιά εσωτερίκευσαν την άποψη πως δεν
ήταν άξια του πατρικού ενδιαφέροντος. Στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά αισθάνονταν ότι η
εκδήλωση ενδιαφέροντος απουσίαζε ή δεν εκφραζόταν µε τον επιθυµητό γι’ αυτά τρόπο,
στοχοποιούσαν τον εαυτό τους, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνουν αρνητική αυτοεικόνα. Τα
δύο από τα παιδιά, η Σ. και ο Ευ., έζησαν πρώιµα βιώµατα πατρικής αποστέρησης. Στη µία
περίπτωση, της Σαββίνας, προκλήθηκε αίσθηµα κατωτερότητας, αφού ένιωθε ότι δεν είχε
βιώσει το πατρικό ενδιαφέρον, άρα της δηµιουργείτο η πεποίθηση ότι δεν άξιζε να γίνει
αποδεκτή. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή του Ευγένιου, η πατρική αποστέρηση δίδαξε στο
παιδί να παραιτείται πρόωρα, άρα να µη διεκδικεί και να θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία
των άλλων, αφού ο ίδιος αισθανόταν ότι δεν άξιζε, άρα δεν άξιζε να απολαµβάνει,
µετατρέποντας αυτήν την αδυναµία του σε αρετή - σε ιδεολογία (Riemman, 1994):
Σ: [...]- Να ήµουν αγόρι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9.
2012).
Ευ: [...]- Κάποια παιδιά στο σχολείο µε κοροϊδεύουν. - Για πιο πράγµα µπορεί να σε
κοροϊδέψει εσένα κάποιος; - Παλιά µε κορόιδευαν γιατί ήµουν λίγο χονδρός, πολύ χονδρός.
- Τώρα; - Δε µε κοροϊδεύουν. - Πώς σε επηρέαζε εσένα αυτό; - Όχι και τόσο. - Πώς σε
έκανε να νιώθεις; - Και µε πείραζε... - Εσύ πώς αντιδρούσες όταν στο έκαναν; - Δεν έκανα
τίποτα. - Γιατί; - Δεν ήθελα. - Γιατί; - Δεν ήθελα να κάνω κάτι. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουµε
τους άλλους. - Όταν οι άλλοι µας κάνουν κάτι κακό πρέπει να αντιδρούµε ή να το
δεχόµαστε παθητικά; - Να το δεχόµαστε! - Να το δεχόµαστε ε; Εσύ αυτό το έχεις σαν
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αρχή στη ζωή σου; - Όχι, δεν το έχω στη ζωή µου αυτό. - Αντιδράς δηλαδή; - Όχι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα παρουσίαζε σηµαντικές δυσκολίες στην αυτοεικόνα της, εξαιτίας
τόσο της πατρικής απουσίας, της προσκόλλησης µε τη µητέρας της, όσο και µε τις
αποθαρρυντικές αντιδράσεις του περιβάλλοντος της λόγω των αναπτυξιακών της δυσκολιών.

Σε µία µελέτη, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 19951996 στη Γαλλία και στην οποία συµµετείχαν 3.098 παιδιά ηλικίας από 11 έως 13 ετών,
µελετήθηκε το επίπεδο αυτοεκτίµησης των παιδιών από χωρισµένες οικογένειες. Κάθε παιδί
συµπλήρωνε ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιέγραφε την οικογενειακή του κατάσταση και
στη συνέχεια συµπλήρωνε το ψυχολογικό τεστ της αυτοεκτίµησης. Στην παρούσα έρευνα,
εξετάστηκε η πιθανή σχέση µεταξύ επιδόσεων κατά το τεστ της αυτοεκτίµησης και της
ηλικίας του παιδιού κατά τη διάρκεια του γονικού χωρισµού, καθώς και η πιθανή επιρροή της
κανονικότητας του ή των σχέσεων µε τον πατέρα. Η έρευνα έδειξε παρόµοια αποτελέσµατα
µε προηγούµενες µελέτες σε άλλες χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν, ότι κατά µέσο όρο το
γονικό διαζύγιο έχει µία µικρή, αλλά σηµαντική, επίδραση στα παιδιά της Γαλλίας. Η
αυτοεκτίµηση ήταν χαµηλότερη στα παιδιά του δείγµατος που είχαν βιώσει το γονικό
χωρισµό και ακόµα πιο χαµηλή στα παιδιά τα οποία στερούνταν την παρουσία του πατέρα. Η
αυτοεκτίµηση, ωστόσο, όπως υποστηρίζει η έρευνα, είναι ένα σύνθετο ζήτηµα που επιδρά
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και δεν είναι γνωστό µε ποιόν τρόπο τα παιδιά µε
χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να επηρεαστούν στο µέλλον (Poussin & Martin-Lebrun, 2002).
4.2. Θλίψη
Η θλίψη φαίνεται ότι προέκυψε από την απώλεια της παλαιάς δοµής της οικογένειας,
αλλά περισσότερο από το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να θρηνήσουν
ανοιχτά αυτήν την απώλεια, καθώς και από το γεγονός ότι συνυπήρχαν και άλλες παράλληλες
ή παρελθοντικές απώλειες, όπως τα ίδια προέβαλαν στις αφηγήσεις τους. Σε γενικές γραµµές
φανερώνεται, ότι οι συµµετέχοντες αποθαρρύνονταν, άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα, να
µιλάνε ή/και να εκφράζουν τα βαθύτερα συναισθήµατά τους για τους γονείς τους - ειδικά για
τον πατέρα τους και για τη ζωή που είχαν µαζί του προ και µετά διαζυγίου. Εποµένως, οι
απώλειές των υπό µελέτη παιδιών δεν ήταν αναγνωρισµένες από το οικογενειακό περιβάλλον
και δε λάµβαναν καµία ή δε λάµβαναν την κατάλληλη συναισθηµατική υποστήριξη για την
αντιµετώπισή τους:
Ο: [...] - Θεωρείς ότι για τους γονείς σου ήταν καλύτερα όταν ήταν παντρεµένοι ή όταν
χώρισαν; - Μετά... - Ήταν πιο ήρεµοι; Για σένα όµως; Πότε ήταν καλύτερα; - Πριν... Πριν ε;. Τι τους έκανε τους γονείς σου να χωρίσουν; Τι ήταν αυτό; - ... - Θέλεις να µου
πεις; - ... - Δε θέλεις. Θέλεις να µου πεις το λόγο που δε θέλεις; - Γενικά δε θέλω... Νιώθεις άσχηµα ή γιατί δεν πρέπει να τα µαθαίνουν οι τρίτοι; - Απλά δε λέω...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] -Αυτό κυριαρχεί σε σχέση µε τους γονείς σου... - Ε ναι..., να µην τσακώνονται και
τόσο... - Ποιό είναι το µήνυµα που θα ήθελες να δώσεις µέσα στη ζωή σου...; - (Σιωπή)... Τι βγαίνει από την πορεία της ζωής σου σε σχέση µε τους γονείς σου; - (Σιωπή)... Κάποιο κεντρικό θέµα... - Δεν ήθελα να χωρίσουν η µαµά µε τον µπαµπά... - Πώς θα
ήσουν...; - Αν δεν είχαν χωρίσει; - Ναι... - Πιο ευτυχισµένη... [...] - Όταν µιλάς για όλα αυτά
τι συναισθήµατα σου δηµιουργούνται; -Βασικά ξελαφρώνω, γιατί σε κανέναν δεν τα έχω
πει όλα αυτά..., τόσα πολλά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.5.
2012). [...] - Θα επιχειρούσες αυτά που σε δυσαρεστούν να τα πεις στον µπαµπά σου; - Θα
φοβόµουν... - Τι θα φοβόσουν; - Ότι θα µου φώναζε..., ότι θα µου έλεγε η µαµά σου στα
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µαθαίνει... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 13, συνάντηση 5η, 5.7. 2012). [...] Θυµάµαι που έφευγε ο µπαµπάς όταν χώριζαν µε τις βαλίτσες... -Πώς ένιωθες; - Χάλια... Καταλάβαινες την έννοια; - Ναι.. - Τι είναι αυτό που σε βαραίνει; - Ότι χώρισαν...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 6η, 12.7. 2012). [...] - Αν κάποια
συναισθήµατα τα έχεις..., αν τα έχεις καταπιέσει µέσα σου, είτε τα έχεις κρυµµένα...,
πιστεύεις ότι αυτά µε το πέρασµα του χρόνου..., αν αυτά πιστεύεις θα αρχίσουν να
φεύγουν από µόνα τους... ή θα υπάρχουν εκεί... µέσα σου; - Από τη µία θα τα ξεχάσω... Ναι... - Ή θα... τα ξεσπάσω..., τι να σου πω...- Θα τα ξεσπάσεις... - (Σιωπή)... - Δηλαδή είτε
θα έρθει η έκρηξη, είτε θα φύγουν; - Μ! - Συνήθως τι πιστεύεις ότι συµβαίνει; Τα
καταπιεσµένα συναισθήµατα µας βγαίνουν µε µορφή έκρηξης ή σταδιακά αν τα
καταπιέσουµε και τα έχουµε κρυµµένα φεύγουν από τα µυαλό µας; - Ότι έρχεται η
έκρηξη... - Ότι έρχεται η έκρηξη... - Μµ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30,
συνάντηση 10η, 4.10. 2012).[...]- Στο µπαµπά δεν τα έχω πει... - Γιατί δεν τα έχεις πει, τι σε
κρατάει; - Ε δεν τα έχω πει στο µπαµπά..., τι µε κρατάει... - Τι σε κρατάει... - Ε µε κρατάει..,
δεν µπορώ να του το πω! - Γιατί; Αν µου έλεγε εµένα κάποιος ότι ήθελε να µε βλέπει
συχνά θα χαιρόµουν πάρα πολύ γι’ αυτό. - Χα! - Εσύ δεν θα χαιρόσουν; - Ναι. - Τότε ο
µπαµπάς γιατί να µη χαρεί; - Γιατί µπορεί να έχει άλλες δουλειές..., να θέλει να
ξεκουραστεί..., να έχει να κάνει κάτι καλύτερο από εµένα... - Χάνεις όµως τίποτα να του το
πεις; - Όχι! - Φοβάσαι κάτι;- Φοβάµαι µη µου πει όχι... - Και πληγωθείς; - Μ! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.10. 2012).
Ευ: [...]- Είχε εντάσεις η παιδική σου ηλικία; - Ναι! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
14, συνάντηση 7η, 4.9. 2012). [...] - Όχι, από παιδί δεν µε καταλαβαίνανε... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 10η, 4.12. 2013). [...] - Ο τρόπος που βιώνεις τη
σχέση σου µε τους γονείς σου είναι σαν... - Αυτοκινητόδροµος. - Κάτι άλλο; - Αυτό. - Τι
σηµαίνει αυτό; - Ότι πολλές στροφές έχει. Ότι σε ζαλίζει... - Άτσαλες στροφές ή οµαλές; Άτσαλες και οµαλές. - Μµ! Είναι κουραστικός ή όχι; - Κουραστικός! (µεταφορικό έργο 1.
«ο τρόπος που βιώνω την σχέση µου µε τους γονείς µου», συνάντηση 10η, 4.12. 2013). [...] Εσύ θα ήθελες να θυµάσαι περισσότερα πράγµατα από την παιδική σου γενικά ηλικία; Όχι! - Γιατί; - Εντάξει είµαι. Θα ένιωθα πιο άσχηµα µάλλον. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 24, συνάντηση 11η, 26.11. 2012). [...] - Όχι! Διαζύγια! Ωχ! - Α! Διαζύγια... Ξέρω εγώ... Ανάλογα µε αυτόν που θα πάρω... - Εσύ το διαζύγιο το θεωρείς ένα γεγονός...,
όταν οι γονείς παύουν να είναι µαζί..., το θεωρείς σαν ένα γεγονός σαν όλα τα άλλα... –
Εντάξει, είναι πιο βαρύ από τα άλλα... - Τι το κάνει πιο βαρύ; - Το ότι δεν ζεις µε τους
γονείς. Εντάξει µπορείς να τους βλέπεις..., αλλά δε µένουν µαζί, δε µένουν όλοι στο ίδιο
σπίτι... δεν είναι µαζί... [...] - Θα µπορούσες να µου δώσεις ένα χαρακτηρισµό για το
χωρισµό, το διαζύγιο; - Εφιάλτης! - Εφιάλτης; Τι σηµαίνει εφιάλτης; - Δεν µπορείς να δεις
τους γονείς σου, να τσακώνονται... - Μµ! - Να τσακώνονται οι γονείς σου..., ναι.(βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση 11η, 10.10. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα δεν είχε ενθαρρυνθεί ποτέ να εκφράσει µε το δικό της τρόπο τα
συναισθήµατα της για τις πολλαπλές απώλειες που είχε βιώσει, καθώς θεωρείτο ότι δε διέθετε
τις απαραίτητες γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες προκειµένου να τις εκφράσει.

4.3. Θυµός
Τα παρατεταµένα αισθήµατα θυµού, όπως προκύπτει µέσα από τις αφηγήσεις των
παιδιών και τις ερευνητικές παρατηρήσεις, σχετίζονταν περισσότερο µε την ποιότητα των
σχέσεων µεταξύ των γονέων, την πατρική απουσία και τη µη συµµετοχή τους στις
οικογενειακές αποφάσεις. Μέσα από το λόγια των παιδιών φαίνεται, ότι ο θυµός αποτελούσε
έκφραση κεκαλυµµένης θλίψης:
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Ο: [...] - Δεν έχεις τρεις λέξεις που να αντιπροσωπεύουν τη µαµά σου; - ... Έχω... -Δε
θέλεις να µου πεις; - Τσου. - Για τον µπαµπά σου; - Τσου. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] - Εσύ τι ήθελες να τον κάνεις να νιώσει εκείνη τη στιγµή; - Να νιώσει την οργή
µου... - Και σε τι θα σε βοηθούσε αυτό; - Να πάρει τα σχολικά µου, µα είναι δυνατόν να
πάρει του Ο. και να µην πάρει τα δικά µου...!! - Μα πιστεύεις ότι σας ξεχωρίζει; - Ναι... Γιατί να σας ξεχωρίζει, αφού παιδιά του είστε; - Δεν ξέρω... [...] - Τότε γιατί σου βγήκε
θυµός...; - Γιατί πιστεύει ότι υποστηρίζω τη µαµά... [...]-Τους θέλεις στη ζωή σου και τους
δύο... - Ναι ,αλλά ο µπαµπάς να µας δίνει λεφτά!! - Αυτό σε θυµώνει; - Ναι και ότι δεν µας
παίρνει συχνά! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).
Ευ: [...] -Όταν συναντάς το µπαµπά σου, τι είναι αυτό που σου αρέσει να κάνετε; - Τίποτα,
αφού δεν κάνουµε και τίποτα. -Τι κάνετε δηλαδή; - Τίποτα!!! - Μιλάτε; - Όχι! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 31.7. 2012). [...]- Γιατί θεωρείς ότι δεν είστε
και τόσο οικογένεια, όπως µου είπες στην αρχή; - Γιατί µένουν µακριά οι γονείς. - Μµ! Και
αυτό τι προκαλεί; - Όχι και τόσο καλά συναισθήµατα...- Δηλαδή; - Διάφορα! - Όπως; Θυµό, κλάµα, αυτά... - Γιατί θυµό; - Θυµό γιατί δεν είναι πια µαζί... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 11η, 30.5. 2013).

4.4. Ανησυχία
Κυρίαρχη συναισθηµατική αντίδραση των υπό µελέτη παιδιώνήταν η παρατεταµένη
ανησυχία, καθώς τα παιδιά κλήθηκαν να προσαρµοστούν σε ποικίλες αλλαγές µε «βίαιο» ή
και παθητικό τρόπο.Αυτό παρατηρήθηκε έντονα και στα µεγαλύτερα παιδιά, παρότι διέθεταν
πιο ανεπτυγµένους γνωστικούς µηχανισµούς για την επεξεργασία των εµπειριών και των
καταστάσεων που συνέβαιναν εντός του οικογενειακού συστήµατος, πιθανόν εξαιτίας του
ακατάλληλου τρόπου εµπλοκής τους στο γονεϊκό υποσύστηµα. Σε ό,τι αφορά το αίσθηµα
ανησυχίας, τα περισσότερα παιδιά φάνηκε, µέσω των λεγοµένων τους, ότι δεν ανησυχούσαν
τόσο για το χωρισµό αυτό καθ’ αυτό, όσο για τις συγκρούσεις των γονέων τους, την
οικονοµική επιβίωση της οικογένειας, την απουσία του πατέρα τους καιτη συναισθηµατική
και σωµατική κατάσταση - το επίπεδο ευεξίας της µητέρας τους:
Ο: [...] - Εσένα σε έχει επηρεάσει η κρίση; - Εντάξει, ναι... - Σε µεγάλο βαθµό..., βλέπεις
µεγάλη διαφορά; - Ναι... - Σε αγχώνει; - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12,
συνάντηση 6η, 2.7. 2012). -Όταν τσακώνεστε; - ... Τίποτα..., γι’ αυτό θέλει να µε πάρει... για
να µην είµαι εδώ... - Γιατί; Γιατί να µην είσαι εδώ; - Για να µην µαλώνουµε... - Είναι
καλύτερα να πας εκεί; Θα είστε πιο ήρεµοι; Ή θέλεις να είσαι εδώ, έστω και µε
τσακωµούς; - ... - Η µαµά; - Και αυτή... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 20,
συνάντηση 7η, 2.8. 2012).
Σ: [...] 2.3. - Πώς θα χαρακτήριζες την ποιότητα της επικοινωνίας µε τους γονείς σου
παλαιότερα και σήµερα; - Με ποιον... - Με τον µπαµπά; - Τον έβλεπα πιο συχνά... - Τώρα
λιγότερο; - Ναι... -Γιατί; - Είναι σε άλλο νοµό και δεν µπορεί... - Εσύ θα ήθελες
περισσότερο; - Ναι, να είναι εδώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η,
21.6. 2012). [...] - Ότι θα πληρώνει τα µισά.., αλλά δεν τα πλήρωσε..., εκείνος τα πλήρωσε,
αλλά µία φορά δεν τα πλήρωνε... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η,
10.9. 2012). [...] - Είναι τσιγκούνης και δεν µας δίνει λεφτά...!! (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).
Ευ - E - Α: [...] - Με το µπαµπά πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση σας; - Μακρινή. –
Μακρινή γιατί; - Γιατί ζει µακριά - Αυτό πιστεύεις ότι σου στερεί πράγµατα; - Ναι,
χρόνο. - Θα ήθελες να έχεις περισσότερες στιγµές µαζί του; - Ναι. [...] - Μ! Ας πούµε χθες
ο µπαµπάς είχε πάρει τηλέφωνο και της είπε κάτι... και της λέω µαµά τι έγινε και µου λέει έχει
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κάτι προβλήµατα ο µπαµπάς µε τη δουλειά... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24,
συνάντηση 9η, 16.11. 2012).[...]- Ας πούµε η µαµά έχει να κάνει µία εξέταση και την έχει
ακυρώσει πολλές φορές. Ελ: - Δεν χρειάζεται τώρα...- Στο είχε πει ότι πρέπει να το κάνεις! Δεν προσέχει τόσο πολύ τον εαυτό της; - Μ! - Σε ανησυχεί εσένα αυτό; - Ναι! - Θα ήθελες
να προσέχει περισσότερο τον εαυτό της; - Ναι. [...] (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας παρουσίαζε υψηλό
συναισθηµατικό «συντονισµό» µε τη συναισθηµατική διάθεση της µητέρας της, η οποία
επηρεαζόταν σηµαντικά από την περιορισµένη ποιότητα και συχνότητα των επισκέψεων του
πρώην συντρόφου της και από τις χαµηλές οικονοµικές απολαβές.

Από τις παρατηρήσεις φάνηκε, ότι τόσο τα µεγαλύτερα, όσο και τα µικρότερα παιδιά
ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα στα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα ίδια µε τους γονείς τους και
µεταξύ τους οι γονείς τους. Στην περίπτωση του Οδυσσέα, όπως αναδεικνύεται από τον
παρακάτω διάλογο µε τη µητέρα του, εκδηλωνόταν έντονα αντιδραστική συµπεριφορά από
µέρους του,αφού µοιάζει το παιδί να µη µπορούσε να διαχειριστεί τα επώδυνα συναισθήµατά
του και τις δυσκολίες στις σχέσεις του µε τους σηµαντικούς Άλλους, αλλά και τη δύσκολη
σχέση των γονέων του. Σε ό,τι αφορά τη Σαββίνα, τα δυσάρεστα συναισθήµατά της και η
αδυναµία διαχείρισής τους εκδηλώνονταν µέσω της ανασφαλούς συµπεριφοράς της. Στην
περίπτωση του Ευγένιου, η ανησυχία του εκφραζόταν µέσω της υιοθέτησης παθητικής
συµπεριφοράς και έντονης αποµόνωσης, προκειµένου να µην προκαλεί περισσότερο άγχος
στο οικογενειακό σύστηµα, ενώ στην περίπτωση της Ζαχαρούλας µέσω της έντονης
προσκόλλησης µε τη µητέρα της:
Ο - Π: [...] - Πέρασα είδες; - Σε ποια έκανες τα γλυκά µάτια..., σε ποιά... σε ποιά..., λέγε
τώρα... µεταξύ µας... Χαρά Θεέ µου..., τρελάθηκα... - Θα κάνω τα ίδια και του χρόνου... - Όχι
τα ίδια δεν θα τα κάνεις! Δεν θα τα κάνεις! Θα πάω αύριο... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 11, συνάντηση 5η, 18.6. 2012).
Σ: [...] - Τι σου αρέσει και τι όχι στον τρόπο που σε διαπαιδαγώγησαν οι γονείς σου; Σήµερα; - Μέχρι σήµερα. - Από παλιά...; - Ναι, µέχρι σήµερα.- Αν εξαιρέσεις ότι ζηλεύω
και ότι φωνάζω, εεε... ναι... [...] - Τις φωνές από τον µπαµπά..., τη ζήλια δεν ξέρω...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 15, συνάντηση 6η, 12.7. 2012).
Ευ: [...] - Όταν τσακωνόντουσαν οι γονείς σου το ένιωθες αυτό; - Δε θυµάµαι! - Δε
θυµάσαι. Δε θυµάσαι τις αντιδράσεις σου, θυµάσαι µόνο τον τσακωµό; - Ναι. - Τι κάνεις
για να αντιµετωπίσεις αυτήν την κατάσταση; Για να συνέλθεις; - (Σιωπή)... - Τι κάνεις; Μόνος µου το βρίσκω. - Τι σκέψεις κάνεις; - Τίποτα. - Κάθεσαι µόνος σου; - Ναι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 10η, 16.11. 2012). [...] - Ας πούµε, πριν
µου είπες για την απόσταση και το παιχνίδι... – Ναι, αυτά δεν µου προκαλούν πια πόνο, έχω
συνηθίσει πια. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26, συνάντηση 12η, 4.12. 2012).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα έδειχνε να έχει αναπτύξει έντονη προσκόλληση µε τη µητέρα της,
καθώς αποτελούσε γι’ αυτή σχεδόν τη µοναδική πηγή ανακούφισης, ασφάλειας και
ευχαρίστησης στο πλαίσιο ενός ασταθούς περιβάλλοντος (ασθένειες, αποµάκρυνση του
πατέρα, οικονοµικές δυσκολίες, κ.ά.).

4.5. Έλλειψη εµπιστοσύνης
Σηµαντική συνέπεια των δυσλειτουργικών γονεϊκών συµπεριφορών αναδεικνύεται,
µέσα από τον αφηγηµατικό λόγο των υπό µελέτη παιδιών και τις ερευνητικές παρατηρήσεις,
ότι ήταν η έλλειψη εµπιστοσύνης, που άλλοτε στρεφόταν προς τον εαυτό τους και άλλοτε
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προς τους άλλους. Η συµβολική απώλεια του πατέρα τους, ως το πρώτο αρσενικό πρόσωπο
που δίνει αγάπη σε ένα παιδί, πιθανόν να διαµόρφωσε την πεποίθηση, ότι τα ίδια δεν ήταν
σηµαντικά για να παραµείνει στη ζωή τους και να συµµετέχει ενεργά στην καθηµερινότητά
τους:
Ο: [...] - Τι θα σου πρόσφερε αυτό στο να ενταχθείς σε µια τέτοια οµάδα...; - (Σιωπή)...
µεγαλύτερη προστασία... - Σαν άτοµο ή σαν κοινωνία; - (Σιωπή)... - Θα είχες δηλαδή
µεγαλύτερη προστασία σαν Ο., ότι θα είχες µία οµάδα να σε υπερασπίζεται ή σαν
κοινωνία θα µας προστάτευε; - Και... σαν άνθρωπος... [...] -Συµφωνείς µε τις πρακτικές,
µε το ξύλο, τη βία, το να διαλύουν πράγµατα, το να παίρνουν το νόµο στα χέρια τους...; Ή
το κράτος πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνει; - (Σιωπή)... [...] - Στην αστυνοµία, δεν
ξέρω...[...]- Για να βοηθήσουν (η ακροδεξιά οργάνωση)... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).
Σ: [...] - Τι σου ήρθε να του κάνεις; - Μια φορά να του πω ότι λέει ψέµατα! - Εσύ γιατί
αγανάκτησες τόσο πολύ, τι ένιωσες που ήθελες να του πεις αυτό το πράγµα; - Ότι µου λέει
ψέµατα!! Και σε εµένα και στον Ο. - Το ψέµα σε πείραξε περισσότερο δηλαδή; Ή ότι δεν
σε πήρε; - Το ψέµα! - Το ψέµα. - Άκου εκεί! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30,
συνάντηση 10η, 4.10. 2012).
Ευ: [...]- Ακούω, στα καλά του καθουµένου ακούω από έναν φίλο µου ότι έχω..., ότι ο
µπαµπάς µου µε µία ξένη έχουν κάνει παιδί µαζί!! - Πώς σου φάνηκε αυτό εσένα; - Λίγο
συναρπαστικό! Εδώ και σχεδόν δέκα µήνες. - Γιατί πιστεύεις ότι δεν στο είπε; - Γιατί θα
µου το έλεγε από κοντά, αλλά όταν ερχόταν δε θα µου το έλεγε. - Γιατί πιστεύεις ότι δε θα
στο έλεγε; - Δε ξέρω. - Δεν έχεις κάτι στο µυαλό σου; - Όχι. - Εσύ πώς αισθάνεσαι που δεν
στο είπε; - Άσχηµα. - Από ποια άποψη άσχηµα; - Γιατί είναι πατέρας µου και έπρεπε να το
πει. [...] - Τους εµπιστεύεσαι τους γονείς σου; - Λίγο... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 27, συνάντηση 11η, 7.12. 2013).
Συνολικά τα παιδιά προβάλλουν, ότι αυτές οι απώλειες, σε συνδυασµό µε άλλες προ και µετά
διαζυγίου, µοιάζει να τους διαµόρφωσαν την πεποίθηση πως ο κόσµος είναι απειλητικός,
όπως βίωναν και την οικογένεια τους:
Ο: [...] - Τι θα σου πρόσφερε αυτό, στο να ενταχθείς σε µια τέτοια οµάδα...; - (Σιωπή)...
µεγαλύτερη προστασία... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9.
2012).
Σ: [...] - Τα κορίιιτσια! Είναι πιο ροµαντικά, ενώ τα αγόρια σε χρησιµοποιούνε. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 44, συνάντηση 13η, 16.1. 2013).
Ευ: [...] - Μέσα στο ζευγάρι τι δυσκολίες µπορεί να συναντήσουν; - Να χωρίσουνε..., να
βρει άλλη..., άλλη γυναίκα και άλλον άνδρα... [...] - Τα θετικά σαν ζευγάρι; - Δεν έχω καµιά
ιδέα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012).[...]- Πρέπει να
περιµένεις πάλι τόοσες ώρες... - Εσύ τι περιµένεις δηλαδή; Και το λεωφορείο τι είναι;- Το
λεωφορείο είναι οι γονείς και φεύγουν µακριά! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36,
συνάντηση 12η, 30.5. 2013).

4.6. Συνεξάρτηση
Στην περίπτωση των υπό µελέτη παιδιών, ο τρόπος που αντιλαµβάνονταν τις
συντροφικές σχέσεις τους φαίνεται να εξαρτιόταν από την ποιότητα των σχέσεων µεταξύ των
γονέων τους, αλλά και από τα µη λειτουργικά µοντέλα σχέσης άλλων σηµαντικών ατόµων
στη ζωή τους (π.χ. γιαγιάδες και παππούδες), αναδεικνύοντας µέσω αυτού το ζήτηµα της
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συνεξάρτησης. Η οικογένεια των υπό µελέτη παιδιών δεν τους παρείχε µοντέλα λειτουργικών
και ασφαλών συντροφικών σχέσεων. Όπως έχει επισηµανθεί, η διάρκεια της εφηβείας είναι
ένα στάδιο προετοιµασίας για την ενήλικη ζωή και τις ώριµες ροµαντικές σχέσεις.
Αναφέρεται, ότι οι σχέσεις γονέα – παιδιού συνεχίζουν να επηρεάζουν την ανάπτυξη όσον
αφορά τη στάση απέναντι στις συντροφικές σχέσεις και το διαζύγιο (Risch, Jodl & Eccles,
2004). Επίσης, σύµφωνα µε τον Amato (1993) αναδεικνύεται, ότι η απώλεια ενός γονέα του
ίδιου φύλου, όπως συνέβη στην περίπτωση του Οδυσσέα και του Ευγένιου, είναι ιδιαίτερα
επιζήµια, δεδοµένου ότι οδηγεί σε απώλεια της συναισθηµατικής υποστήριξης και ενός
σηµαντικού µοντέλου. Ο Emery (1999) αναφέρει, ότι ο χωρισµός των γονέων στην παιδική
ηλικία διαταράσσει το σχήµα προσκόλλησης στα µικρά παιδιά, τα οποία πιθανόν να
αναπτύξουν ανασφαλή µοντέλα για τις διαπροσωπικές σχέσεις (Emery, 1999), Τα ευρήµατα
αυτά επιβεβαιώνονται και από τα παιδιά της παρούσας έρευνας:
Ο: [...] - Τι θα σου πρόσφερε αυτό στο να ενταχθείς σε µια τέτοια οµάδα (ακροδεξιά) ...;... Μεγαλύτερη προστασία... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9.
2012).
Σ: [...] - Μετά..., όταν χώρισε η µαµά και ο µπαµπάς; Πώς ήταν τα πράγµατα; - Εγώ όταν
µεγάλωσα της είπα: «µαµά γιατί φώναζες µε τον µπαµπά;». (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 2, συνάντηση 1η, 17.5. 2012). [...] - Σε φρόντιζε..., ο µπαµπάς σου πόσο
σηµαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή σου; - Χα, χα... Δεν είχα αρκετό χρόνο µε το µπαµπά... Δεν σε επηρέασε δηλαδή; - Όχι... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23 , συνάντηση 8η,
10.9. 2012). [...]- Το είµαι ζηλιάρα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 32, συνάντηση
11η, 3.2. 2013). [...] – Εσύ, δηλαδή, πιστεύεις ότι τα παιδιά θα επαναλάβουν αυτό το
πρότυπο; - Μπορεί... - Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η τάση; - Γιατί από µικρός τα
βλέπει, µπορεί να τα κάνει, αλλά πρέπει να προσέχει. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).
Ευ: [...] - Γιατί εσύ δε θέλεις να παντρευτείς; Για ποιό λόγο; - Δε θέλω! Δεν µου αρέσει!
Είχα δει στην τηλεόραση κάτι παιδιά που τα ρώτησαν τι θέλεις να γίνεις όταν θα µεγαλώσεις
και λένε µπαµπάς! Χα! - Εσύ θα ήθελες να γίνεις µπαµπάς; - Τσου! Πιο πολύ µου αρέσει να
είµαι θείος. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7, συνάντηση 2η, 11.7. 2012). [...] - Σε
ποιά θέµατα είσαι δεµένος µε τη µαµά και σε ποιά θέµατα είσαι δεµένος µε το µπαµπά
σου; - (Σιωπή)... - Ε; - Με τη µαµά ότι µένουµε συνέχεια µαζί. - Με το µπαµπά; - Κανένα.
Αφού µένει µακριά συνέχεια! [...]- Ποιό θα ήταν το καλύτερο πράγµα που θα µπορούσες
να κάνεις για τους γονείς σου; - Όταν µεγαλώσω να τους φροντίζω. - Πώς αντιλαµβάνεσαι
τη φροντίδα; - Όπως όλοι. - Δηλαδή τι θα έκανες; - Ένα παράδειγµα..., να τους µαγειρεύω,
να τους σφουγγαρίζω, να πλένω τα πιάτα. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 26,
συνάντηση 10η, 4.12. 2012).

Μέσα σε ένα ασαφές και αβέβαιο οικογενειακό πλαίσιο τα παιδιά αισθάνονταν
εξαιρετικά επισφαλή, καθώς ένιωθαν το ρόλο τους όχι ως παιδιά, αλλά ως «υποκατάστατο»
των ανικανοποίητων γονέων τους από τη συζυγική τους ζωή. Τα παιδιά εγκλωβισµένα µέσα
στο παραπάνω µοντέλο συνεξάρτησης αυτοδεσµεύονταν, µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο,
ως πιστοί ακόλουθοι της ιστορίας ζωής των γονέων τους, γεγονός το οποίο επηρέαζε τις
αντιλήψεις και τα συναισθήµατά τους για τις συντροφικές σχέσεις. H επιθυµία του Οδυσσέα
για ένα µελλοντικό γιο και την ανάληψη ενός ενεργητικού πατρικού ρόλου και η επιθυµία της
Σαββίνας για έναν ειρηνικό γάµο, πιθανόν να αποτελούν µία προσπάθεια ή και επιθυµία των
παιδιών να γράψουν ένα επανορθωτικό «σενάριο». Πιθανόν η συντροφική σχέση να
αποτελούσε για τα παιδιά µία προσδοκία για µελλοντική βίωση ενός εναλλακτικού σχήµατος
ασφαλούς προσκόλλησης και συνύπαρξης σε µία σχέση. Αντίθετα, ο Ευγένιος επιχειρούσε να
γράψει και να υιοθετήσει ένα αντανακλαστικό «σενάριο», καθώς η σκέψη της ροµαντικής
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δέσµευσης του δηµιουργούσε έναν αντανακλαστικό φόβο ή άρνηση, φοβούµενος ότι µπορεί
να επαναλάβει το ίδιο «ολέθριο» ατόπηµα µε αυτό των γονέων του. Έχοντας βιώσει τη σχέση
ανάµεσα στους γονείς τους ως πηγή δυστυχίας και προδοσίας και όντας µη διαφοροποιηµένα,
δεν είχαν άλλη επιλογή από το να υιοθετήσουν αντιλήψεις για το µοντέλο συµβίωσης, το
οποίο ήταν άµεσα εξαρτηµένο µε το γονεϊκό «σενάριο ζωής» και µε βασική κατεύθυνση την
αποκατάσταση της χαµένης ασφάλειας.
4.7. Αίσθηση υπερ-ευθύνης
Η αίσθηση ευθύνης των παιδιών, µετά το διαζύγιο των γονέων τους, καλύπτει ένα
σηµαντικό µέρος από το σύνολο των αλλαγών που βίωσαν. Το περιεχόµενο του θέµατος της
ευθύνης περιλαµβάνει επιπλέον ρόλους, επίπεδα επικοινωνίας και στόχους. Αυτή η έννοια
αποκτά θετική χροιά όταν ταυτίζεται µε νέα και υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας,
ευσυνειδησίας, ωριµότητας και εµπιστοσύνης. Όµως, όταν όλες αυτές οι αλλαγές και οι
έννοιες συνυπάρχουν και έχουν σχέση µε τους παράγοντες άγχους, που σχετίζονται µε το
διαζύγιο, προσδίδεται αρνητική διάσταση σε αυτές (Booth & Amato, 2001). Στις υπό µελέτη
περιπτώσεις εµφανίζεται το φαινόµενο της αντιστροφής ρόλων («parentification»), στο
πλαίσιο του οποίου κάποια από τα παιδιά, η Σαββίνα και ο Ευγένιος, αναλαµβάνουν
εξελικτικά ακατάλληλες ευθύνες παρηγοριάς, υποστήριξης, φροντίδας, αφοσίωσης και
κάλυψης των συναισθηµατικών αναγκών των µητέρων τους (Emery, 1994) και της
οικογένειάς τους. Στην περίπτωση του Οδυσσέα και της Ζαχαρούλας, αυτό λαµβάνει χώρα
µέσω της ανάληψης της ευθύνης µετατόπισης των γονεϊκών εντάσεων. Κάτι τέτοιο
συντελείτο µέσω του προσδιορισµού των δύο παιδιών ως τα «ασθενή - τα αδύναµα µέλη» και
στην περίπτωση του πρώτου και µέσω της υιοθέτησης αντιδραστικής και δυσλειτουργικής
συµπεριφοράς, που φαίνεται να ταυτίζεται µε την έννοια του ανδρικού ρόλου, όπως αυτή είχε
διαµορφωθεί µέσα στην οικογένεια. Εποµένως, σε αυτό το πλαίσιο η αίσθηση ευθύνης των
παιδιών αλλάζει χροιά, από θετική σε αρνητική, και η έννοια της ευθύνης γίνεται λιγότερο
σαφής, καθώς, όπως αναδείχθηκε, ταυτίζεται µε όρους όπως επιβάρυνση, υποχρέωση, ενοχή,
εσωστρέφεια, στωικότητα, ως µία µορφή αυτοελέγχου απέναντι στις αντιξοότητες και τα
πάθη (Toman, 2000):
Ο: [...]- Θεωρείς κάτι πολύ σηµαντικό τη µάνα ε; - Μµµ... αυτόν τον έχω
δείρειτρειςφορές... - Γιατί το κάνει; - Για να µου βρίσει τη µάνα µου; - Μα γιατί, αφού και
τις τρεις φορές έχει φάει ξύλο... - Ε τη βρίζει... - Το έχεις πει αυτό στη µαµά σου..., το ότι
έχεις δείρει γιατί κάποιος την έβρισε; - Για του αλβανούς το ξέρει... - Και τι είπε; - Λέει θα
το πω στον µπαµπά σου... και το είπε η γιαγιά στον µπαµπά και λέει καλά τους έκανε... [...] Και τι του είχες πει (του µαραγκού); - Τον έπαιρνε η γιαγιά και δεν το σήκωνε, γιατί είχε
µάθει και το δικό της και τον πήρα από το δικό µου και τον πήρα να του το πω και µου λέει
ναι ναι... -Έχεις εκνευριστεί; - Ναι..., τα πάντα έχει... και έχει πάρει όλα τα λεφτά... και
φωνάζω στη µαµά, γιατί δεν τον παίρνει. Λέει στο µπαµπά ότι της φωνάζω..., τον παρακαλάει
κιόλας..., τον πιστεύει... [...] - Και αν σε έβριζε και αυτός; - Ναι καλά, ξέρουµε πού µένει... Και τι θα του έκανες; - ... (Σιωπή) - Τι θα του έκανες; - Δε θα µε έβριζε... - Γιατί; - Δε θέλει
να δώσει δικαιώµατα... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).
Σ: [...] - Να µε προσέχει (ο Οδυσσέας), λέει (ο πατέρας) αν µε πειράξει κάποιος να πάει να
τον χτυπήσει... Ένας στην τάξη µου µε πείραξε παλιά και µου λέει πήγαινε ρίξ' του µία
µπουνιά... - Τι είχες κάνει; - Του είχα σκίσει νοµίζω το µπλουζάκι... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 10, συνάντηση 4η, 21.6. 2012). [...] - Για αυτήν την απόφαση
θεωρείς ότι είναι ευθύνη και των δύο ή... - Ο µπαµπάς φταίει! - Θεωρείς ότι έχει την
αποκλειστική ευθύνη ο µπαµπάς; - Μ! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30,
συνάντηση 10η, 4.10. 2012). [...] - Τι σκέφτεσαι και σε κάνει να µην τους το λες; - Μπορεί
κάτι κάποια στιγµή να µην τους το πω... - Από ποια άποψη; - Αν είναι να στεναχωρηθούν... -
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Φοβάσαι να τους στεναχωρήσεις; Δε θέλεις; - Μ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
32, συνάντηση 11η, 10.10. 2012).
Ευ: [...]- Όπως λέει µια παροιµία, λέει τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα σου, την
πιστεύεις; - Ναι.- Όπως και να είναι οι γονείς; - Ναι. - Εσύ τους τιµάς; - Ναι. - Πώς το
δείχνεις ότι τους τιµάς; - (Σιωπή)... Τους βοηθάω στις δουλειές..,. τη µαµά, γιατί ο µπαµπάς
δεν είναι εδώ. - Το µπαµπά πώς τον βοηθάς; - Όταν έρχεται... τον αγκαλιάζω, δεν µπορώ να
του κάνω και τίποτα άλλο. - Συµφωνείς µε αυτή την παροιµία; - Ναι. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 9η, 16.11. 2012). [...] - Γιατί θες να γραφτεί η µαµά
σου αερόµπικ; - Γιατί είναι νέα. [...]- Δηλαδή τη φροντίδα που µας δίνουν οι γονείς µας
πρέπει να την ανταποδίδουµε στους γονείς µας; - Ναι. - Γιατί; - Γιατί πρέπει. - Τι εννοείς
πρέπει; - Γιατί είναι σωστό. [...] 117. - Αν είχες εδώ κάποιους συνοµήλικους τι συµβουλές
θα τους έδινες για τη σχέση τους µε τους γονείς τους; - (Σιωπή). Να είναι καλοί, να τους
αγαπάνε... - Τι εννοείς καλοί; - Να τους φροντίζουν. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη
26, συνάντηση 10η, 4.12. 2012). [...] - Να τους φροντίζω... - Τους γονείς σου; - Ναι.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 14η, 15.6. 2013).

4.8. Αίσθηµα αβεβαιότητας
Ένα κυρίαρχο θέµα που αναδείχθηκε, ήταν, επίσης, τα αισθήµατα ανασφάλειας και
φόβου που κυριαρχούσαν και το οποία αντανακλώνταν µέσα από ποικίλες συναισθηµατικές
αντιδράσεις των παιδιών. Αυτά εκφράζονταν µέσα από µία αίσθηση διάχυτης αβεβαιότητας,
η οποία επιδεινωνόταν στη µία περίπτωση από τις ακατάλληλες αποκαλύψεις και αντιδράσεις
των γονέων και στην άλλη από τη µυστικότητα εκ µέρους των γονέων:
Ο: [...] - Από ποια άποψη θα έµπαινες; Τι θα σου πρόσφερε αυτό στο να ενταχθείς σε µια
τέτοια οµάδα...; - ... Μεγαλύτερη προστασία... - Σαν άτοµο ή σαν κοινωνία; - ... - Θα είχες,
δηλαδή, µεγαλύτερη προστασία σαν Ο. ότι θα είχες µία οµάδα να σε υπερασπίζεται ή σαν
κοινωνία θα µας προστάτευε; - Και... σαν άνθρωπος... - Σαν άνθρωπος... ναι, αλλά αυτή
την κοινωνία δεν µπορεί να στην παράσχει η οικογένεια, η κοινωνία, οι φίλοι σου και εσύ
ο ίδιος σαν άνθρωπος; - Αν ακούνε για χρυσαυγίτες..., αφού στην Αθήνα ήταν µία γριά, που
κάποιος από κάτω κοίταζε το σπίτι της και κάλεσε τη Χρυσή Αυγή και πήγαν είκοσι άτοµα
και έφυγε... [...] - Έχεις ακούσει για την κρίση; - Ναι... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 23, συνάντηση 8η, 10.9. 2012).
Σ: [...] - Το απόγευµα θα ερχόταν να πάρει τον Ο. να πάνε για σχολικά και είπα στη µαµά:
«κοίτα µην έρθει πάνω» και µου λέει η µαµά: «φοβάσαι ε....!!». Χα, χα! Εντάξει, του ζήτησα
συγγνώµη και µου είπε δώσε τον αδερφό σου τον µάστορα... - Αισθάνθηκες φόβο ή ενοχή; Φόβο..., ενοχή λίγο... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012).
Ευ: [...] - Για τη δύναµη τι ένιωθες; - Δεν είχα. - Τι ακριβώς ένιωθες; - Ότι φοβόµουνα!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 37, συνάντηση 13η, 15.6. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρούλα συχνά εκδήλωνε ένα αίσθηµα φόβου, το οποίο εκφραζόταν
κυρίως στον ύπνο της καθώς είχε πολλούς εφιάλτες.

4.9. Αίσθηµα διχασµού
Ο «διχασµένος κόσµος» των υπό µελέτη παιδιών (που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του
διαζυγίου, όπου διαιρέθηκε το προηγούµενο οικογενειακό σύστηµα και δηµιουργήθηκαν
πολλαπλά συστήµατα στην κάθε οικογένεια, συχνά µε τα ίδια τα παιδιά ως τη µόνη κοινή
σύνδεση µεταξύ τους) προκύπτει, ότι σχετιζόταν µε την ασυνεπή ή ακατάλληλη γονεϊκή
φροντίδα, επικοινωνία και συµµετοχή, οι οποίες επηρέασαν δυσµενώς την αυτοεκτίµηση, το
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θετικό σκοπό στη ζωή, την ικανοποίηση από τη ζωή και τα κίνητρα επίτευξης των παιδιών. Η
ύπαρξη όλων αυτών φάνηκε να σχετίζεται µε την αγωνία, µε τα προβλήµατα στις σχέσεις και
µε το προβληµατικό στοχασµό τους για τους γονείς. Όπως φανερώνεται, η σχέση γονέα –
παιδιού σε όλες τις υπό µελέτη περιπτώσεις περιελάµβανε δυσαρέσκεια, µία αίσθηση ότι
κάποιος από τους γονείς ή και οι δύο γονείς προκάλεσαν πόνο στην οικογένεια και µία
αίσθηση ότι χρειάζονταν περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο µε τον απόντα γονέα, στοιχεία
τα οποία ενίσχυαν το «διχασµό» των παιδιών.Σε ό,τι αφορά την αίσθηση σύγχυσης /
διχασµού των παιδιών, αυτή φαίνεται να σχετιζόταν στην περίπτωση του Οδυσσέα και της
Σαββίνας κυρίως µε τις αλληλοσυγκρουόµενες και ακατάλληλες γονεϊκές αποκαλύψεις και
αλληλεπιδράσεις και στην περίπτωση του Ευγένιου µε την έλλειψη ανοιχτής επικοινωνίας
µεταξύ των µελών. Κοινές πηγές διχασµού ανάµεσα στα παιδιά προέκυψε, επίσης, ότι
αποτελούσαν η πατρική απουσία και οι δυσλειτουργικές µνήµες των παιδιών κατά τη
διάρκεια του γάµου των γονέων τους, όπως φανερώνεται από τις αφηγήσεις τους και τα
ιχνογραφικά έργα 1 και 2. Εποµένως, το αίσθηµα διχασµού των παιδιών φαίνεται ότι είχε τις
ρίζες τους στο παρελθόν, το οποίο αντανακλάστηκε και διογκώθηκε στο παρόν:
Ο: [...] - Κάτι το θετικό θα είχε για να το προτιµάς... - Να µέναµε µαζί. (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012). [...] - Εσύ που θα προτιµούσες [να
µένει ο πατέρας]; - Όπου να είναι.... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 12, συνάντηση
6η, 2.7. 2012).
Σ: [...] - Ο Ο. µικρούλης... - Η µαµά και εγώ..., ρωτάω εγώ τη γιαγιά τι έγινε και µου
φώναζε... - Γιατί σου φώναξε; - Ε γιατί είχε νευριάσει..., έβλεπε τον Ο. που έκλαιγε... - Εσύ
πώς ένιωσες εκείνη την ώρα...; - Ε... ρωτούσα τη µαµά και δεν µου απαντούσε... και έβλεπα
τον Ο. που έκλαιγε... - Τι είχε συµβεί; Έµαθες; - Ο µπαµπάς είχε χτυπήσει τον Ο. ... - Για
ποιό λόγο...; - Θα νευρίασε... - Εσένα αυτό γιατί σου δηµιουργεί..., γιατί το έχεις σαν
εικόνα; - Πόναγε ο Ο. ... - Πολύ..., ναι..., εσένα τι σε έκανε εκείνη τη στιγµή αυτό να
νιώσεις; - Για τον µπαµπά; - Απέναντι στο µπαµπά σου... - Εγώ βασικά θέλω να τον
ρωτήσω... γιατί το έκανε... Στην αρχή, που δεν ήξερα τι έχει γίνει..., έβλεπα τον Ο. και έκλαιγε
µετά... άκουγα τους άλλους, τους µεγάλους που µιλούσαν και κατάλαβα ότι ήταν ο µπαµπάς...
και µετά είχε νεύρα... -Ο µπαµπάς σου; - Μ... - Γιατί πιστεύεις ότι µπορεί να το έκανε; Δεν ξέρω... (ιχνογραφικό έργο 1.«Οι περιοχές της ζωής µου σε σχέση µε τους γονείς, που µου
προκαλούν ανησυχία και άγχος», συνάντηση 3η, 30.5. 2012). [...] - Πώς σου
συµπεριφέρονταν οι γονείς σου όταν ήσουν πολύ µικρή; - Όταν ήµουν παιδί; - Ναι! - Ο
µπαµπάς καλά. Και η µαµά. - Μ! Και οι δύο σου συµπεριφέρονταν καλά. Μετά όταν δεν
ήταν µαζί; - ... Να πω πώς ήταν; - Ναι. - Η µαµά φώναζε λίγο..., ο µπαµπάς... (παίζει τη
µπάλα) δεν µας έδινε σηµασία... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 39, συνάντηση 12η,
21.11. 2012).
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Ιχνογραφικό έργο 1. «Οι περιοχές της ζωής µου σε σχέση µε τους γονείς, που µου προκαλούν
ανησυχία και άγχος».
Ευ: [...] 4.2. - Θα ήθελες να µου κάνεις µία ζωγραφιά, που να αναπαριστά τους γονείς σου
µε τη µορφή ζώων; - Ναι... (ζωγραφίζει). Το έκανα! [...] -Τι απεικονίζει; - Δύο πρόβατα..., ο
µπαµπάς και η µαµά σε ένα λόφο. - Πάλι λόφο. - Αφού σε λόφο ζούνε. - Σε ποιό λόφο ζούνε;
- Οπουδήποτε. - Τι σηµαίνει για σένα ο λόφος; - Λοφάκι. Όπως είναι το σπίτι. - Το σπίτι
του µπαµπά είναι σε λόφο; - Όχι. - Σε τι είναι; - Ίσιο. - Αλλά προτίµησες να το κάνεις
επειδή και εδώ το σπίτι είναι λόφος; - Ναι, κάπως. - Τους έχεις κάνει στον ίδιο λόφο,
γιατί; Ζ: - (µιλάει η Ζ.) - Ωωω! Ωραία πράγµατα! Έλα µαζί µας οµορφιά µου. Και τι
κάνουν αυτά τα προβατάκια; - Είναι µαζί. - Και τι συναισθήµατα έχουν αυτά τα
προβατάκια; - Τίποτα. Κάθονται έτσι απλώς. - Απλώς συνυπάρχουν; - Ναι. - Έχουν
αντικριστά τα πρόσωπα τους... - Ναι, µιλάνε - Και τι λένε; - Δε ξέρω... (ιχνογραφικό έργο
2. « Οι γονείς µου µε την µορφή ζώων», συνάντηση 12η, 21.11. 2012).

Ιχνογραφικό έργο 2. «Οι γονείς µου µε τη µορφή ζώων».
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4.10. Χαµηλό επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας
Σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα των τεσσάρων παιδιών της έρευνας, οι συζητήσεις
και οι ερευνητικές παρατηρήσεις έδωσαν µία γενική αίσθηση, ότι τα παιδιά αντιµετώπιζαν
ποικίλα θέµατα προσαρµογής, µε σηµαντικά συµπεριφορικά ή/και συναισθηµατικά
προβλήµατα, τα οποία φαίνεται να σχετίζονταν µε παράγοντες, γεγονότα και µεταβάσεις, που
κυριαρχούσαν τόσο πριν, όσο και µετά το διαζύγιο. Οι κύριοι παράγοντες για το χαµηλό
επίπεδο ανθεκτικότητας των παιδιών µετά το διαζύγιο των γονέων τους ήταν:
•
•
•
•
•
•
•

Τα αρνητικά βιώµατα προ-διαζυγίου.
Η µη λειτουργική δοµή των οικογενειών προ και µετά διαζυγίου.
Τα πολλαπλά κρίσιµα γεγονότα στη ζωή των δύο οικογενειών.
Η έλλειψη σταθερότητας.
Η πατρική απουσία.
Οι οικονοµικές δυσκολίες στο πλαίσιο της κοινωνικό-οικονοµικής κρίσης, αλλά και
της περιορισµένης ή ανύπαρκτης οικονοµικής στήριξης από τους δύο πατέρες.
Η δυσκολία προσαρµογής των µητέρων.

Μετά από ένα διαζύγιο είναι κυρίαρχο το γονεϊκό άγχος και η θλίψη, τα οποία
αναστέλλουν την αποτελεσµατική άσκηση του γονεϊκού ρόλου και αυξάνουν τη συζυγική
ασυµφωνία, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί ασυνέπεια του γονέα, µειωµένη γονεϊκή ευηµερία,
αναποτελεσµατικότητα και µειωµένη στοργή στη σχέση γονέα - παιδιού. Αυτές οι αλλαγές
στη λειτουργία της οικογένειας κατέστησαν τα παιδιά µάρτυρες των συναισθηµατικών
εντάσεων των γονέων, οι οποίες µειώνουν τη γονεϊκή αποτελεσµατικότητα.
Από τις αφηγήσεις και τα έργα των παιδιών δεν εκπέµπετο λάµψη, έντονος «πλούτος»
και ένα ήρεµο ειρηνικό αίσθηµα άνεσης και περιεχοµένου, τα οποία αποτελούν κεντρικά
στοιχεία της ανθεκτικότητας. Τα εν λόγω αποτελέσµατα φαίνεται να συµφωνούν µε ένα
σηµαντικό ποσοστό της έρευνας, που επισηµαίνει αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας της
παρουσίας παραγόντων κινδύνου, της απουσίας προστατευτικών παραγόντων, της απουσίας
εσωτερικών πόρων, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν τις ρίζες τους στις αρχές της παιδικής
ηλικίας (Rutter, 1979, όπως αναφέρεται, στο Kelly & Lamb, 2000), αλλά και στη διαγενεακή
ιστορία του κάθε παιδιού. Τα παραπάνω ευρήµατα έρχονται να επιβεβαιώσουν την άποψη,
ότι για την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, ανεξαρτησίας, υπευθυνότητας και καλής
προσαρµογής των παιδιών απαιτείται µία σαφή και συνεπή ρουτίνα, ένα σταθερό περιβάλλον
και έγκυροι τρόποι ανατροφής (Emery, 1994), στοιχεία τα οποία απουσιάζουν στις υπό
µελέτη περιπτώσεις.
Εποµένως, το τέλος ενός γάµου µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατική άσκηση του
γονεϊκού ρόλου, καθώς ο γονέας είναι απορροφηµένος στη δική του αγωνία και επίσης,
συχνά µειώνεται το εισόδηµα του µόνου γονέα και των παιδιών. Ο γονεϊκός χωρισµός, ακόµα
κι αν είναι αγχωτικό γεγονός, µπορεί να έχει θετικές διαστάσεις συνολικά ή σε επιµέρους
τοµείς για το παιδί και τους γονείς, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση. Οι παράγοντες
επιρροής για το παιδί και την οικογένεια περιλαµβάνει τη γονεϊκή σταθερότητα, την
κοινωνική στήριξη, την ηλικία του παιδιού, την ιδιοσυγκρασία και την ανθεκτικότητα.
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10.2.4. Οι θετικές διαστάσεις στο πλαίσιο του διαζυγίου – «αναζήτηση µίας ανεξάρτητης
ταυτότητας»
Η πλειοψηφία των µέχρι σήµερα ερευνών έχει επικεντρωθεί στις αρνητικές
επιπτώσεις του διαζυγίου για τα παιδιά και προβαίνει σε απαισιόδοξες προβλέψεις και
υποθέσεις/συµπεράσµατα, παρουσιάζοντας και εστιάζοντας στις οδυνηρές συναισθηµατικές
καταστάσεις και συνέπειες που βιώνουν τα παιδιά µετά από ένα διαζύγιο (Carlson, 2006·
Cartwright, 2008· Sever et al., 2008), χωρίς όµως να λαµβάνει υπόψη άλλους παράγοντες που
προϋπάρχουν (π.χ. οικογενειακή ατµόσφαιρα πριν το διαζύγιο, κ.ά.) ή έπονται του διαζυγίου
των γονέων. Στην παρούσα ποιοτική έρευνα, όπως και σε άλλες πρόσφατες έρευνες(Grant,
2014·Sever et al., 2008), εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν παράλληλα µε τις αρνητικές και οι
θετικές διαστάσεις του διαζυγίου, µέσα από µία προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης των
διαδικασιών και βαθύτερης κατανόησης των κοινωνικών και οικογενειακών παραγόντων που
συµβάλλουν στον καθορισµό των επιδράσεων του διαζυγίου. Τα παρακάτω ερευνητικά
ευρήµατα υποδηλώνουν, ότι για τα υπό µελέτη παιδιά η εµπειρία του διαζυγίου είχε και
θετικές διαστάσεις, καθώς το είδος των επιδράσεων εξαρτάται από µία ποικιλία ατοµικών,
οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων που διαµορφώνουν την εµπειρία του διαζυγίου.
1. Περιορισµός των γονεϊκών συγκρούσεων
Ένα πεδίο µελέτης είναι το επίπεδο της οικογενειακής σύγκρουσης µετά το διαζύγιο,
η οποία έχει αναδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα παιδιά (Pryor & Rodgers, 2001),
καθώς καθιστά το διαζύγιο µία ιδιαιτέρως τραυµατική διαδικασία µε διαγενεακές επιπτώσεις.
Όταν τα παιδιά έχουν υποστεί παρατεταµένεςσυγκρούσεις ή και άσκηση βίας ανάµεσα στους
γονείς τους ή και πάνω τους, συχνά ο γονεϊκός χωρισµός αποτελεί ένα τέλος ή περιορισµό
αυτής της ταραχής και της αστάθειας. Παρόλο που τα υπό µελέτη παιδιά είχαν βιώσει έντονη
δυσαρέσκεια από τη σχέση µεταξύ των γονέων τους τόσο πριν, όσο και µετά το γονεϊκό
διαζύγιο, την περίοδο µετά το διαζύγιο τα συναισθήµατα θλίψης συνυπήρχαν µε ένα αίσθηµα
ανακούφισης (Pryor & Rodgers, 2001):
Ο: [...] - Θεωρείς ότι για τους γονείς σου ήταν καλύτερα όταν ήταν παντρεµένοι ή όταν
χώρισαν; - Μετά... - Ήταν πιο ήρεµοι; Για σένα όµως; Πότε ήταν καλύτερα; - Πριν...
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] 1.5.3. - Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που κάνουµε θα είχες κάποια
παρατήρηση να µου κάνεις; - Ότι η µαµά και ο µπαµπάς τσακώνονται... και αποκλείεται να
είναι µαζί πάλι... Αυτά... - Αυτό είναι απαραίτητα κακό; Και για σένα... – Όχι, γιατί
τσακώνονται. (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 6, συνάντηση 3η, 30.5. 2013). [...] - Χα,
χα... Όταν σκέφτεσαι σήµερα ότι οι γονείς σου δε ζουν µαζί τι σε κάνει να αισθάνεσαι; Λυπάµαι. - Γιατί λυπάσαι; - Εντάξει, θα ήθελα να είναι µαζί, αλλά αφού δεν ταιριάζουνε!
[...] - Και θα ήθελα να είναι µαζί ακόµα. - Το ότι τσακώνονται πιστεύεις ότι έχει να κάνει
µε την αγάπη που έχουν προς τα παιδιά τους ή όχι, είναι κάτι ανεξάρτητο µεταξύ τους; Δεν... δεν... δεν ... δεν... έχει να κάνει µε την αγάπη. - Στους γονείς που τσακώνονται τι θα
έλεγες; - Να µην τσακώνονται!! Και αφού ‘κάναν παιδί µαζί εε... να µην το έκακαν. –
Πιστεύεις, δηλαδή, ότι αφού έκαναν µαζί παιδιά καλώς ή κακώς θα πρέπει να... - Ναι!
Χωρίζουν εντάξει, αλλά όχι να τσακώνονται! (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 46,
συνάντηση 14η, 3.2. 2013).
Ευ: [...] - Εσύ, αν παντρευόσουν και δεν πέρναγες καλά µε τη γυναίκα σου, θα
προτιµούσες να µείνετε µαζί και να µην περνάτε καλά ή να ζει ο καθένας µόνος του; - Το
δεύτερο. - Να χωρίσετε ε; - Ναι. - Είναι καλύτερο και για τους γονείς και για τα παιδιά; Ναι.(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 9η, 16.11.2012). [...] 10. - Ο ρόλος
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του µπαµπά σου στη ζωή σου ποιός είναι; - Μας αγοράζει ρούχα, όταν ήταν στο σπίτι µας
φρόντιζε όταν µέναµε µαζί... - Τώρα; - Όχι και τόσο, γιατί λείπει... - Τι όχι τόσο; - Όταν
έρχεται ξεκουράζεται λίγο. [...] - Αν σου έλεγα να συγκρίνεις τα συναισθήµατα σου προ και
µετά διαζυγίου... - Πριν χωρίσουν ήταν µια χαρά και µετά άρχισαν τα προβλήµατα. - Ποιά
προβλήµατα άρχισαν; - Ότι δεν θα είναι πια µαζί. [...] - Εντάξει είχαµε και τα κακά µας, ότι
η µαµά και ο µπαµπάς φωνάζανε, αλλά εντάξει. Κατά τα άλλα καλά. - Έχω την απορία ότι
µου λες ότι θέλεις το παλιό, ενώ µου περιγράφεις το τώρα µε πιο θετικούς
χαρακτηρισµούς... - Δεν είχαν εντάσεις... - Πότε; - Τώρα. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 30.5.2013).

Συνολικά, µετά τη λήξη του γάµου των γονέων των υπό µελέτη παιδιών, για κάποια
από τα παιδιά, τον Ευγένιο και τη Ζαχαρούλα, οι γονεϊκές συγκρούσεις βιώνονταν ως µία
βαθειά εσωτερική ανάµνηση και σηµειώθηκε µία σηµαντική µετάβαση σε µία νέα κατάσταση
ηρεµίας και διαπραγµάτευσης των σχέσεων. Για κάποια άλλα, τη Σαββίνα και τον Οδυσσέα,
αυτές διαπερνούσαν και το παρόν - κατάσταση συνέχειας, όµως σε µειωµένη ένταση, µε σε
λιγότερο βίαιη µορφή και σε µικρότερη χρονική διάρκεια. Ειδικότερα, αν και παρατηρήθηκε
ότι τα παιδιά της Πετρούλας είχαν πρόσβαση στα εχθρικά γραπτά µηνύµατα και στους
εχθρικούς τηλεφωνικούς διαλόγους µεταξύ των γονέων, δεν ήταν άµεσα εκτεθειµένα στη
διαµάχη των γονέων, γεγονός που, αν και δεν εξάλειφε τις αρνητικές επιδράσεις για τα
παιδιά, σίγουρα τις περιόριζε.
2. Ενσυναίσθηση
Εκτός από το επίπεδο ανθεκτικότητας των παιδιών, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος
µε τον οποίο τα άτοµα καθορίζουν και κατανοούν τους γονείς τους έχει, επίσης, επιπτώσεις
στην ανθεκτικότητα και στην ψυχική τους υγεία. Η πλειοψηφία των υπό µελέτη παιδιών,
παρά τις αρνητικές εµπειρίες που βίωσαν στο πλαίσιο του διαζυγίου, παρουσιάστηκαν να
έχουν αυξηµένα επίπεδα κατανόησης και αποδοχής σε ό,τι αφορά την επιθυµία ή/και την
ανάγκη των γονέων τους να πάρουν διαζύγιο και να ζουν πλέον ως ξεχωριστές οντότητες,
όπως προκύπτει από τις αφηγήσεις τους:
Ο: [...] - Θεωρείς ότι για τους γονείς σου ήταν καλύτερα όταν ήταν παντρεµένοι ή όταν
χώρισαν; - Μετά.... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 9, συνάντηση 4η, 18.6. 2012).
Σ: [...] - Θα ήθελα να ήταν εδώ η µαµά, ο µπαµπάς, να πηγαίναµε βόλτες..., να βλέπουµε
ταινίες µαζί, αλλά εντάξει, αφού ήρθαν έτσι τα πράγµατα... (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 25, συνάντηση 9η, 17.9. 2012). [...] - Εσένα αυτήν την περίοδο της ζωής της,
που η µαµά σου δεν είναι µόνη της έχει παρέα, µιλάει..., εσύ πώς το βλέπεις αυτό; Πώς το
βλέπεις αυτό; - Που βρήκε άνδρα, καλό είναι αυτό. - Το θέλεις εσύ αυτό; - Μ! (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 39, συνάντηση 12η, 21.11. 2012).
Ευ: [...] - Τι σε έκανε να αισθανθείς; - Σας είπα, δυστυχία... - Για ποιό λόγο; - Δεν ξέρω. –
Μετά, καθώς περνούσε ο καιρός, το ίδιο αισθανόσουν ή άλλαξαν τα συναισθήµατα σου
µέσα σου; - Άλλαξαν! Κατάλαβα ότι δεν µπορούσαν να είναι µαζί... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 12η, 30.5. 2012).

Στη σηµερινή εποχή παρατηρείται όλο και περισσότερο στις σχέσεις µεταξύ των δυο
φύλων (π.χ. αύξηση των διαζυγίων), στις εργασιακές σχέσεις (π.χ. εργαζόµενοι και
προϊστάµενοι), κ.ά. ένα διάχυτο κλίµα ατοµισµού και αδιαφορίας. Μια από τις κυριότερες
αρνητικές πεποιθήσεις της πλειοψηφίας των ανθρώπων είναι ότι τα κοντινά ή µη πρόσωπα
δεν τους καταλαβαίνουν. Συχνά, µάλιστα αυτή η άποψη εστιάζεται στα παιδιά τα οποία
παρουσιάζονται από τους ενήλικες άλλοτε ως εγωκεντρικά, αχάριστα και άλλοτε ως ανίκανα
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να µπουν και να κατανοήσουν τη θέση του άλλου - του γονέα. Ωστόσο, από τα ερευνητικά
αποτελέσµατα αυτή η άποψη διαψεύδεται καθώς όλα τα παιδιά της µελέτης εξέφραζαν, το
καθένα µε το δικό του τρόπο, κατανόηση και συµπαράσταση στους γονείς τους και αποδοχή
των αποφάσεων τους. Εποµένως, παρατηρείται ότι τα παιδιά της µελέτης βίωναν νοητικά και
συναισθηµατικά τα πράγµατα από τη σκοπιά των γονέων, διατηρώντας όµως ταυτόχρονα τη
δική τους θέση ως παιδιά. Μέσω της ενσυναίσθησης, τα παιδιά µοιάζει να κατανοούσαν τους
γονείς και να περιόριζαν το ψυχικό φορτίο και αδιέξοδο των ίδιων και των ενηλίκων. Βέβαια,
όπως έχει παρουσιαστεί, οι ενήλικες δεν φαίνεται να διέθεταν την αντίστοιχη ενσυναίσθηση
καθώς οι αποφάσεις τους και οι αλληλεπιδράσεις τους συχνά δεν εστίαζαν στις αυθεντικές
ανάγκες των παιδιών τους.
3. Προσωπική ευθύνη
Ενώ η βιβλιογραφία υποστηρίζει, ότι ο αυξηµένος φόβος (Shin, Choi, Kim & Kim,
2009) και η απώλεια του ελέγχου (Michael, Torres & Seeman, 2007), που σχετίζονται µε το
διαζύγιο, οδηγεί σε χειρότερη έκβαση, σε ότι αφορά το αίσθηµα προσωπικής ευθύνης, τα υπό
µελέτη παιδιά προβάλλουν, µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο, ότι παρόλο που βίωσαν
τέτοιες συναισθηµατικές καταστάσεις, δε µοιάζει να χρησιµοποίησαν το διαζύγιο και τη
συµπεριφορά των γονιών τους ως δικαιολογία για τον τρόπο που αντιδρούσαν και
αλληλεπιδρούσαν. Το γεγονός αυτό, σηµατοδοτεί ένα υψηλό αίσθηµα ανάληψης προσωπικής
ευθύνης και συναισθηµατικής ωριµότητας, τα οποία καλλιεργήθηκαν µέσα σε ασταθή
περιβάλλοντα:
Ο: [...] - Αν τηρείς τις συµφωνίες... - Δεν µπορώ... (βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 7,
συνάντηση 2η, 4.6. 2012).
Σ: [...]-Κάτι το οποίο θα ήθελες να το αλλάξεις; - Α! Να µη φωνάζω. [...] - Εσύ όντως
νιώθεις ότι αυτό το χαρακτηριστικό σου θα ήθελες να το αλλάξεις..., τις φωνές σου; - Μ!
- Έχεις µία υπόθεση γιατί το κάνεις, αφού δε σου αρέσει; - (Σιωπή)... Τσου..., δεν ξέρω. Από πού µπορεί αυτό, ας πούµε, να προέρχεται; - (Σιωπή)... Δεν ξέρω! Χα... (βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 39, συνάντηση 12η, 21.11. 2012).[...] - Εσύ, δηλαδή, πιστεύεις ότι
τα παιδιά θα επαναλάβουν αυτό το πρότυπο; - Μπορεί...- Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει
αυτή η τάση; - Γιατί από µικρός τα βλέπει, µπορεί να τα κάνει, αλλά πρέπει να προσέχει. Εσύ, σε προσωπικό επίπεδο, φοβάσαι µην επαναλάβεις τη σχέση των γονιών σου; - Τσου!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).
Ευ: [...] - Επιλέγουµε τη συµπεριφορά µας ή όχι είναι αποτέλεσµα των γονιών µας; Επιλέγουµε. - Είναι υπεύθυνοι οι γονείς µας για το είµαστε; - Όχι.(βιογραφικήαφηγηµατική συνέντευξη 24, συνάντηση 9η, 16.11. 2012).

Συνεπώς, παρότι η εξωτερική ασφάλεια απουσίαζε εξαιτίας της έκθεσης τους σε
συνεχή µεταβατικά γεγονότα, της µη λειτουργικής προσαρµογής των γονέων τους και της
δυσλειτουργικής πολλές φορές παρουσίας της µητέρας και της απουσίας του πατέρα, η
ανάληψη προσωπικής ευθύνης της συµπεριφοράς τους και το αίσθηµα αποδοχής των
γονεϊκών αποφάσεων, ίσως αποτελούσαν παράγοντες εσωτερικής σταθερότητας των παιδιών
και προσωπική προσπάθεια αναζήτησης της ατοµικής τους ταυτότητας.
Συνολικά από τις «φωνές» των παιδιών αναδεικνύεται, ότι καθοριστικοί παράγοντες
για την επίδραση του γονεϊκού διαζυγίου είναι η θέση των παιδιών µέσα στο γονεϊκό
υποσύστηµα, τα προσωπικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά και οι πηγές υποστήριξης. Η
έρευνα δείχνει, ότι η γονεϊκή σύγκρουση και όχι ο γονεϊκός χωρισµός έχει πιο αρνητική
επίδραση στα παιδιά. Αντιθέτως, οι παράγοντες που έχουν θετική επίδραση στα παιδιά, όπως
προβάλλεται από τα ίδια, είναι η κατάλληλη συµµετοχή και ενηµέρωσή τους, η τακτική
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επαφή και µε τους δύο γονείς, η συνεχής φροντίδα, το υποστηρικτικό περιβάλλον και η
συνεργασία µεταξύ των γονέων (Bernard-Bonnin, 2000).
Οι παιδικές φωνές µας προτείνουν:
Ο:[...]- Εσύ τι θα έκανες; - Θα ήµουν µαζί να τον ηρεµώ...(βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 3, συνάντηση 1η, 21.5. 2012).
Σ: [...] - Τι κάνεις όταν τα νιώθεις αυτά; - Σκέφτοµαι ότι θα πήγαινα, να πηγαίνω πετώντας
όπου ήθελα [...]- Για να φύγουν, για να µειωθούν πολύ (οι συγκρούσεις),πιστεύεις ότι
µπορεί να γίνει µόνο αν έχεις εσύ µαγικές ικανότητες ή και µε τις δικές σου τις
ανθρώπινες; - (Σιωπή)... Ε... υπάρχει και ο διάλογος... - Τι υπάρχει; - Ο διάλογος.
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 30, συνάντηση 10η, 4.10. 2012). - Ναι! Χωρίζουν,
εντάξει ,αλλά όχι να τσακώνονται! - Τι πιστεύεις ότι προκαλεί στα παιδιά τους αυτός ο
τσακωµός; - Μάλλον θα κάνουν τα ίδια και στα παιδιά τους..., θα χωρίσουν µε τη γυναίκα
την άλλη..., µε τη γυναίκα τους, και θα ακολουθήσουν το δρόµο των γονιών τους. Αλλά αν
έχεις το µυαλό θα προσέχεις! [...] - Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η τάση; - Γιατί από
µικρός τα βλέπει, µπορεί να τα κάνει, αλλά πρέπει να προσέχει. (βιογραφική-αφηγηµατική
συνέντευξη 46, συνάντηση 14η, 3.2. 2013).
Ευ: [...] 14. - Τι πιστεύεις ότι οι γονείς µπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά
τους όταν χωρίζουν; - Να τους πουν το γιατί. - Αυτό είναι αρκετό για τα παιδιά; - Ναι!
(βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 36, συνάντηση 13η, 30.5. 2013).
Ερευνήτρια: Η Ζαχαρένια φάνηκε να αναζητά την αποδοχή και µία ανεξάρτητη θέση µέσα
στο οικογενειακό σύστηµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
«Το φαινόµενο της πεταλούδας»

11.1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας παρουσιάστηκε µία σειρά εµπειριών των υπό µελέτη
συµµετεχόντων από την Κρήτη – δύο διαζευγµένων µητέρων, των παιδιών τους και δύο
διαζευγµένων πατέρων. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι ατοµικές και µοναδικές φωνές των
υπό µελέτη ατόµων, σε ότι αφορά τη διαδικασία του διαζυγίου και των αλλαγών ή/και
συνεχειών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο αυτού. Στο παρόν κεφάλαιο στόχος είναι να
αναδειχθεί, ότι η αφήγηση του κάθε ατόµου παρέχει στον αναγνώστη µία ολοκληρωµένη
κατανόηση του µοναδικού τρόπου µε τον οποίο βιώνει το κάθε άτοµο την αλλαγή που
συµβαίνει µέσα στο οικογενειακό του σύστηµα και να παρουσιαστεί, ότι παρόµοια
συστήµατα σε παρόµοιες περιστάσεις παρουσιάζουν άλλοτε παρόµοιους και άλλοτε
διαφοροποιηµένους τύπους αλληλεπιδράσεων και συµπεριφορών, το οποίο υπηρετεί πάντα
την ίδια λειτουργία, που δεν είναι άλλη παρά η διατήρηση της ισορροπίας του οικογενειακού
συστήµατος. Ωστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει την ικανότητα να φτάνουν σε µία κατάσταση
πλήρους ισορροπίας, ούτε ότι βρίσκονται σε συνεχή αναταραχή, αλλά µάλλον ότι
εξελίσσονται µε το πέρασµα του χρόνου.
Γίνεται φανερό από την ανάλυση, ότι η διαδικασία του διαζυγίου είναι πολύπλοκη και
επηρεάζεται από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες της κάθε κατάστασης. Ο
κάθε συµµετέχων αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο βιώνεται αυτή η διαδικασία και
µέσα από αυτό αναδεικνύει, ότι οι οικογένειες αποτελούν συστήµατα, τα οποία αλλάζουν και
προσαρµόζονται στις εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές.
Τα θέµατα που προσδιορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ταξινοµήθηκαν µε βάση τους
θεµατικούς άξονες του γενεογράµµατος, χωρίς να ακολουθείται η χρονική διάκριση των
θεµάτων,διότι ορισµένα θέµατα φαίνεταινα εκφράζονται σε διαφορετικές φάσεις του
διαζυγίου και επιδιώκεται να τονιστεί, ότι κάποια από αυτά είναι συνυφασµένα µε όλη τη
διαδικασία του διαζυγίου. Αυτό υποδηλώνει, ότι τα θέµατα διαπλέκονται σε όλη τη
διαδικασία του διαζυγίου και ο προσδιορισµός της κάθε έννοιας ενός θέµατος σε µια
συγκεκριµένη φάση είναι σχεδόν αδύνατος. Επιπλέον, ενώ ορισµένα θέµατα οµαδοποιούνται
διαφορετικά µε βάση τους γενεογραµµατικούς άξονες, η ερευνήτρια πιστεύει ότι υπάρχει
συσχέτιση µεταξύ τους.
Η παρουσίαση των θεµάτων που χαρακτηρίζουν την εµπειρία των συµµετεχόντων
σχετικά µε το διαζύγιο και η ανάλυση αυτών και των συν-διαµορφώσεων που προέκυψαν,
γίνεται µε στόχο να ερµηνευτούν και να κατανοηθούν οι ιστορίες τους, και µέσα από τις
διεργασίες της γλώσσας, την προσωπική ταυτότητα και το διάλογο, να συν-διαµορφωθεί ένα
νέο νόηµα και όχι για να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν τα ήδη βιβλιογραφικά ευρήµατα.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διαδικασία µετάδοσης, η οποία ερµηνεύει τις
σχέσεις στο εσωτερικό των οικογενειών και των οικογενειακών ιστοριών.
Για την ερµηνεία των διαγενεακών διαµορφώσεων απαιτούνται κλινικές
παρατηρήσεις και όχι στατιστική επεξεργασία δεδοµένων, διότι η ατοµική αλήθεια είναι
κατακερµατισµένη λόγω της πολυπλοκότητας της κοινωνικό-συναισθηµατικής ανάπτυξης,
των πολύπλοκων οικογενειακών αλληλεπιδράσεων και της ατοµικής εµπειρίας. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, η παρούσα έρευνα εστίασε στις ατοµικές ερµηνείες των ατόµων για τη
445

διαδικασία του διαζυγίου και τις επιπτώσεις του στη ζωής τους, καθώς και στις
αναπαραστάσεις τους γενικότερα, σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν την οικογένεια.
11.2. Σύνοψη αποτελεσµάτων, συζήτηση, συµπεράσµατα που αφορούν το
ψυχοκοινωνικό προφίλ των συµµετεχόντων µε βάση τους γενεογραµµατικούς άξονες
11.2.1. Διαµόρφωση του εαυτού - «η απώλεια του εαυτού»
Εστιάζοντας στις διαδικασίες διαµόρφωσης του εαυτού των συµµετεχόντων
προκύπτει, ότι αυτές αναφέρονταν σε κάτι «εσωτερικό», κάτι που λαµβάνει χώρα µέσα στο
µυαλό των υπό µελέτη ατόµων, ενώ ο διάλογος συνδέεται τυπικά µε κάτι «εξωτερικό»,
δηλαδή, µε διαδικασίες που συµβαίνουν µεταξύ των ανθρώπων που εµπλέκονται στην
επικοινωνία. Μέσα από τον αφηγηµατικό λόγο των συµµετεχόντων στην έρευνα
αναδεικνύονται αντιθέσεις µεταξύ του «εσωτερικού» και του «εξωτερικού». Ο εαυτός
θεωρείται διευρυµένος, που σηµαίνει ότι τα άτοµα και οι οµάδες στην κοινωνία, σε µεγάλο
βαθµό, ενσωµατώνονταισε θέσεις µέσα στη µικρή κοινωνία του εαυτού. Ως αποτέλεσµα
αυτής της επιµήκυνσης, ο εαυτός των συµµετεχόντων δεν περιλαµβάνει µόνο εσωτερικές
θέσεις (π.χ. το ρόλο της µητέρα, του πατέρα, της κόρης, του γιου, κ.ά.), αλλά επίσης και
εξωτερικές θέσεις (π.χ. ο γονέας µου, ο πρώην άνδρας µου / γυναίκα µου, το παιδί µου, κ.ά.).
Οι συµµετέχοντες δίνουν διάφορες αξιολογήσεις για τον εαυτού τους και τη ζωή τους, οι
οποίες άλλοτε συµπληρώνονται και άλλοτε συγκρούονται, δηµιουργώντας έντονα
αµφιθυµικά συναισθήµατα.
Σε ορισµένες αφηγήσεις προβάλλονται από τα λεγόµενα των συνεντευξιαζόµενων
συµπληρωµατικοί, αλλά και αντικρουόµενοι «εαυτοί». Οι συµµετέχοντες εκφράζουν την
ενδοψυχική δυϊστική δοµή του ανθρώπου, όπου ο εαυτός ταυτίζεται µε το «καλό» και ο
«Άλλος» µε το «κακό», δηµιουργώντας αναπαραστάσεις στερεότυπων, προκειµένου να
διαµορφώσουν την αίσθηση της διαφοράς και της ταυτότητας («εγώ - άλλος»), η οποία είναι
απαραίτητη για την ύπαρξή τους. Στο πλαίσιο αυτού, όµως, η νέα πραγµατικότητα για τους
συµµετέχοντες γίνεται προβληµατική και αυτό γιατί δεν µπορούν να την κατανοήσουν και να
την αποδεχτούν. Πριν το διαζύγιο για τα άτοµα προϋπάρχει µία πραγµατικότητα - ένας
εαυτός, έστω και µε δυσλειτουργική µορφή, µε την έννοια της λογικής και της συνέχειας σε
ότι αφορά τα γεγονότα, τις συµπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις. Μία ζωή, στο πλαίσιο της
οποίας τα υπό µελέτη άτοµα µπορούν να κατανοήσουν και να διακρίνουν τον εαυτό τους.
Όλα τα στάδια του διαζυγίου, λοιπόν, αποτελούν µία ολέθρια διαδικασία, η οποία σαρώνει
κάθε αίσθηµα ασφάλειας και την αίσθηση του εαυτού. Από τις αφηγήσεις των
συµµετεχόντων αναδεικνύεται, ότι ένα απρόβλεπτο γεγονός / διαδικασία είναι αρκετό, για να
αλλάξει αυτό που οι ίδιοι αναγνώριζαν ως εαυτό. Η ύπαρξη και η αντίληψη του εαυτού, στο
πλαίσιο της πυρηνικής οικογένειας, αποτέλεσε µία πραγµατικότητα την οποία βίωσαν τα
µέλη και ένιωθαν ότι την ήλεγχαν. Οι συµµετέχοντες µοιάζει, µέσα στην οικογένειά τους να
ικανοποιούσαν τα παραδοσιακά πρότυπα για τους ρόλους τους, όπως τα είχαν διδαχθεί από
τις οικογένειές τους, και από την άλλη, να έρχονταν αντιµέτωποι µε νέα, δηλαδή να
κυριαρχούσε στη δεδοµένη στιγµή η ανισορροπία του εσωτερικού ή εξωτερικού πλαισίου.
Αυτή η αντίθεση φαίνεται να γεννούσε αντιφάσεις στην ταυτότητά τους και πολλά εσωτερικά
διλήµµατα. Το κάθε µέλος, από τη δική του θέση µέσα στο συναισθηµατικό σύστηµα της
πυρηνικής οικογένειας, ένοιωθε ασφάλεια στο πλαίσιο των µεµαθηµένων συµπεριφορών,
σκέψεων και συναισθηµάτων, µέχρι εκείνη τη στιγµή που όλα ανατράπηκαν. Η ανατροπή
είχε ως κεντρικό άξονα τη διαδικασία του διαζύγιο. Αυτή η διαδικασία, από τη στιγµή του
συναισθηµατικού µέχρι και του νοµικού διαζυγίου, αλλά και µετά, δεν περιλαµβανόταν σε
καµία διαµόρφωση του εαυτού και σε καµιά προβλέψιµη συµπεριφορά.Οι σηµαντικές και
συσσωρευτικές φανερές και «σιωπηλές» απώλειες που σηµειώθηκαν σε διάφορα επίπεδα στη
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ζωή των ατόµων ήτανκαι ως αποτέλεσµα της µαταίωσης του ιδεώδους της «ιδανικής»
πυρηνικής οικογένειας. Η θλίψη για τις παραπάνω απώλειες µοιάζει να έχει για τους
συµµετέχοντες βαθύ αντίκτυπο στις ζωές τους, δηµιουργώντας «κύµατα» κλονισµού σε
επίπεδο σχέσεων µε τους σηµαντικούς «Αλλους» αλλά και µε την ίδιο τους τον εαυτό.
Εποµένως, η µη αποτελεσµατικότητα στο παρόν της αίσθησης του εαυτού που είχε
δηµιουργηθεί στο παρελθόν, όσο και η αστάθεια του οικογενειακού – κοινωνικού –
οικονοµικού περιβάλλοντος, έδωσε µία αίσθηση ασυνέχειας, µία αίσθηση αβεβαιότητας και
κρίσηταυτότηταςτα οποία επηρέαζαν δυσµενώς την προσαρµογή των υπό µελέτη ατόµων.
Σε όλες τις αφηγήσεις τους µοιάζει να προσπαθούν να οριστικοποιήσουν την
ταυτότητά τους - κάτι που θα επέφερε µία σταθερότητα για τον εαυτό τους. Τα άτοµα µοιάζει
να διακατέχονταν από το φόβο, ότι αυτό που ήταν και βίωναν αποτελούσε κάτι ανεπαρκές δυσλειτουργικό και ότι ο εαυτός τους ήταν κάτι ρευστό - κάτι που µεταβαλλόταν µέσα στο
χρόνο. Εποµένως, τα υπό µελέτη άτοµα αισθάνονταν ότι υπάρχει ένας σταθερός εαυτός, τον
οποίο οι ίδιοι ένιωθαν πως τον είχαν χάσει - απώλεια του εαυτού. Στο σηµείο αυτό, όµως,
έρχεται στην επιφάνεια το εξής ζήτηµα: τα υπό µελέτη άτοµα στην πραγµατικότητα δεν
αναζητούσαν να επιστρέψουν σε κάτι παρελθοντικό, αλλά να διαµορφώσουν έναν εαυτό ο
οποίος θα τους έδινε και πάλι µία αίσθηση ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης
προκύπτει η γέννηση συναισθηµάτων άγχους, µελαγχολίας, απογοήτευσης, κ.ά. Ωστόσο
προκύπτει, ότι γι’ αυτά τα συναισθήµατα απέδιδαν την ευθύνη στον «Άλλον» - σε κάτι έξω
από τους ίδιους - και δεν τα χρησιµοποιούσαν ως «δρόµο», µέσω του οποίου θα
αναστοχάζονταν τις επιλογές, τις ευθύνες, τους ρόλους, τις θέσεις, τις ιδέες τους, κ.ά. και
τελικά θα κατανοούσαν και θα αποδέχονταν την ρευστότητα του εαυτού - των εαυτών τους
και της ζωής τους στο πλαίσιο ενός µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος. Με βάση τα παραπάνω,
η προσπάθεια για απόκτηση ενός συγκεκριµένου εαυτού αποτέλεσε µία διαδικασία
καθήλωσης, µία διαδικασία προς την ανελευθερία, αφού περιόρισε τα άτοµα σε µία
µονοδιάστατη αντίληψη του εαυτού και του κόσµου και τα κατέστησε ευάλωτα στη
διαιώνιση και επανάληψη δυσλειτουργικών αλληλεπιδράσεων. Η µη αποδοχή των αντίθετων
«πόλων» του εαυτού τους παρουσιάζεται να επέφερε την «καθήλωση» µέσα σε
προβληµατικές καταστάσεις, ρόλους, συναισθήµατα, αλληλεπιδράσεις και την ανάπτυξη
ψυχικών αµυνών για τη διαχείριση των δύσκολων γι’ αυτούς καταστάσεων.
11.2.2. «Τρίγωνα» στην οικογένεια - «τα παιδιά ως καταλύτες»
Μελετώντας τη ζωή των συµµετεχόντων, µε επίκεντρο το διαζύγιό τους,
αναδεικνύεται, ότι τόσο στην πατρική, όσο και στην (πρώην) συζυγική οικογένεια,
κυριαρχούσε η τριγωνοποίηση µε σηµείο συσπείρωσης γύρω από τα παιδιά – τα υπό µελέτη
παιδιά, αλλά και τους ίδιους τους υπό µελέτη γονείς ως παιδιά, στο πλαίσιο δυσλειτουργικών
σχέσεων µεταξύ των γονέων τους. Όλα τα υπό µελέτη άτοµα παρατηρείται, ότι είχαν
δυσκολίες εντός των πατρικών τους οικογενειών και εν συνεχεία στις σχέσεις τους, οι οποίες
διογκώθηκαν µετά τη γέννηση των παιδιών τους. Παρατηρώντας το γενεόγραµµα των
συµµετεχόντων καθίσταται φανερό, ότι δε συµµετείχαν, στο παρόν και στο παρελθόν, σε
«τριγωνικά σχήµατα» µόνον στη συζυγική τους οικογένεια, αλλά και στην πατρική, των
οποίων οι συνέπειες αντανακλάστηκαν αργότερα και µέσα στην (πρώην) συζυγική οικογένειά
τους. Εποµένως, οι υπό µελέτη διαζευγµένοι γονείς, κατά τη διάρκεια των παιδικών τους
χρόνων βίωναν συγκρούσεις ή σχέσεις απόστασης µέσα στην πατρική τους οικογένεια, στο
πλαίσιο των οποίων ταυτίστηκαν µε το γονέα του ίδιου φύλου, αποδίδοντας αρνητικές
ιδιότητες σε αυτόν του αντίθετου φύλου, αναπτύσσοντας έναν ανέκφραστο και ανεπίλυτο
θυµό µε το γονέα του αντίθετου φύλου, ο οποίος στη συνέχεια εκδηλώθηκε µέσα στη
συζυγική σχέση.
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Οι γονείς ως παιδιά, µέσα στο οικογενειακό τους σύστηµα, µοιάζει να λειτουργούσαν
ως «καταλύτες», αφού επιχειρούσαν να αποσπάσουν µέσω ποικίλλων τρόπων την προσοχή ή
προσπαθούσαν να µειώσουν ή να εξαλείψουν την ένταση µεταξύ των γονέων. Κατά τη
διάρκεια της συζυγικής ζωής, την περίοδο της εγκυµοσύνης και µετά τη γέννηση των παιδιών
τους, γίνεται φανερό ότι η συζυγική και οικογενειακή ένταση γιγαντώθηκε, καθώς τα µέλη
βίωσαν µία ακόµη µαταίωση, εφόσον δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχαν σε ότι
αφορά το συζυγικό ρόλο του συντρόφου τους, µε αποτέλεσµα να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα
ψυχικής δυσλειτουργίας και να πληχθεί περαιτέρω η αυτοεικόνα τους. Στις υπό µελέτη
περιπτώσεις φανερώνεται, ότι διαγενεακά τα παιδιά αναλάµβαναν το ρόλο του «ρυθµιστή»,
µέσω της υιοθέτησης δυσλειτουργικών συµπεριφορών ή ρόλων ή ακόµα µέσω της
δηµιουργίας ακατάλληλων συµµαχιών µε τον ένα γονέα και εναντίωσης προς τον άλλον
γονέα, αφού οι γονείς αδυνατούσαν να διαδραµατίσουν τον αντίστοιχο ρόλο.
Εστιάζοντας στα υπό µελέτη άτοµα, η τριγωνοποίηση των παιδιών τους γινόταν µε
ποικίλους τρόπους. Σε κάποιες περιπτώσεις µε λεκτικούς τρόπους, όπου κάποιος από τους
γονείς ή και οι δύο γονείς εξιστορούσαν την ιστορία της σύγκρουσης παρουσιάζοντας τον
εαυτό τους ως «θύµα» και τον/την (πρώην) σύζυγο ως «θύτη», άλλοτε µε συναισθηµατικούς
τρόπους, όπου ο γονέας έκλαιγε ή φαινόταν αδύναµος µπροστά στο παιδί καλώντας το να του
δείξει συµπαράσταση και παρηγοριά, άλλοτε αποµονώνοντας τα παιδιά έµµεσα ή άµεσα από
τον άλλο γονέα και άλλοτε στρέφοντας την προσοχή τους στο παιδί-«ασθενή».
Στις υπό µελέτη περιπτώσεις, εκτός από τα κεντρικά «τρίγωνα» µεταξύ γονέα –
παιδιού εναντίων του άλλου γονέα ή µεταξύ των γονέων µε επίκεντρο το παιδί,
δηµιουργούνταν και άλλα περιφερειακά «τρίγωνα» µε άλλα άτοµα του οικογενειακού ή/και
του ευρύτερου περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, οι µητέρες συµµάχησαν µε ένα από τα παιδιά
τους, οπότε η σύγκρουση/υπέρ-εστίαση µεταφέρθηκε µεταξύ των αδερφών.
Από τις αφηγήσεις των υπό µελέτη ατόµων γίνεται αντιληπτό, ότι καθώς η ένταση
συσσωρευόταν και διογκωνόταν µε την πάροδο του χρόνου, ο γονέας που ένιωθε
περισσότερο άβολα τριγωνοποιούσε στη σχέση και ένα τρίτο άτοµο –συνήθωςτο παιδί.
Παράλληλα, σε περιόδους µεγάλης ενδο-οικογενειακής έντασης και σε καταστάσεις πολύ
µεγάλου άγχους, όπως είναι το διαζύγιο, ο νέος γάµος, κ.ά., οι οικογένειες φαίνεται να
ενέπλεκαν κάποιους από τους φορείς, όπως είναι για παράδειγµα το δικαστήριο, η αστυνοµία,
οι ειδικοί, αλλά και οι φίλοι, οι παππούδες, ακόµα και η ερευνήτρια (στην περίπτωση των δύο
υπό µελέτη µητέρων), κ.ά., καθώς µε αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να µειώσουν την ένταση
στο εσωτερικό της οικογένειας και να δηµιουργήσουν συνθήκες ώστε να διαχειριστούν και
να αντιµετωπίσουν την ένταση και τη σύγκρουση από κοινού µε τους µετέπειτα
εµπλεκόµενους.
Μέσα από το λόγο των συµµετεχόντων παρουσιάζεται, ότι οι άσχηµες καταστάσεις
µεταξύ των γονέων είχαν λάβει µόνιµο χαρακτήρα, γεγονός το οποίο προκαλούσε
συναισθήµατα φόβου στα παιδιά, διότι αυτές οι καταστάσεις γίνονταν αντιληπτές ως απειλή
της οικογενειακής προστασίας, ασφάλειας και φροντίδας. Σε κάποιες περιπτώσεις τα
παραπάνω συναισθήµατα φαίνεται ότι παρέµεναν παράλληλα µε τις γονεϊκές εντάσεις, ενώ
σε κάποιες υποχώρησαν µαζί µε την εξάλειψη των συγκρούσεων.
Βιώνοντας αυτά τα συναισθήµατα και στην προσπάθεια τους τα παιδιά να
αποκαταστήσουν τη σχέση των γονιών τους, συνειδητά ή και ασυνείδητα, υιοθέτησαν
συµπεριφορές προκειµένου να το επιτύχουν. Άλλοτε υιοθέτησαν εχθρική στάση προς το
γονέα τον οποίο αξιολογούσαν ως υπαίτιο της οικογενειακής έντασης και προστατευτική
προς το γονέα που είχαν αποδώσει την εικόνα του «θύµατος», όπως συνέβη στην περίπτωση
της Σαββίνας, του Ευγένιου και των παιδιών του Ευκλείδη, που συµµάχησαν µε τη µητέρα
τους, και άλλοτε ανέπτυξαν συµπτώµατα (π.χ. ασθένεια, µαθησιακές δυσκολίες, σωµατικά
ενοχλήµατα, δυσλειτουργική/επιθετική συµπεριφορά, κ.ά.), προκειµένου να αποσπάσουν την
προσοχή των γονιών µακριά από το προσωπικό τους πρόβληµα –οιδύο πρώην σύντροφοι
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εστίασαν στο παιδί για να το «βοηθήσουν», παραγκωνίζοντας, άλλοτε µόνιµα και άλλοτε
προσωρινά, την προσωπική τους σύγκρουση, όπως συνέβη στην περίπτωση του Οδυσσέα,
της Άριελ και της Ζαχαρούλας.
Στην πρώτη περίπτωση, τα παιδιά, όπως στην περίπτωση των παιδιών της Πετρούλας,
της Ελπίδας και του Ευκλείδη, ανέπτυξαν κρυφές συµµαχίες. Τα εν λόγω παιδιά µοιάζει να
συµµάχησαν και να προσκολλήθηκαν µε τον ένα γονέα, τη µητέρα, και να αποµάκρυναν ή να
απέκλισαν τον άλλον, τον πατέρα. Στην πραγµατικότητα, όµως, η αληθινή συµµαχία
πραγµατοποιήθηκε µε τους πατέρες και όλες τις παραπάνω συµπεριφορές τις εµφάνισαν µε
απώτερο σκοπό να µειώσουν την απόσταση µεταξύ των γονέων, να εµπλέξουν τις µητέρες
στη σχέση και να τις κινητοποιήσουν. Στη δεύτερη περίπτωση, όπως στην περίπτωση του
Οδυσσέα, της Άριελ και της Ζαχαρούλας, το σύµπτωµα αφορά τη λειτουργικότητα ενός
συµπτώµατος. Το κάθε παιδί εµφάνισε ένα σύµπτωµα, το οποίο εξυπηρετούσε µία
λειτουργία: να ενώσει τους γονείς και να τους κάνει να ξεχάσουν ένα σηµαντικό προσωπικό
τους πρόβληµα που απειλούσε τη σχέση τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται, ότι το
σύµπτωµα των παιδιών αποτέλεσε µία µορφή αρνητικής ανατροφοδότησης, αφού προκάλεσε
µία ρυθµιστική πράξη, η οποία επανέφερε, άλλοτε παροδικά και άλλοτε µόνιµα, την
ισορροπία του συστήµατος. Ωστόσο στην περίπτωση της Πετρούλας, σε αντίθεση µε αυτές
της Ελπίδας και του Ίωνα, σε επόµενη φάση προκλήθηκαν ακόµα πιο έντονες ρήξεις και
συγκρούσεις µεταξύ των συζύγων, καθώς η ασθένεια (του Οδυσσέα) δεν ήταν απλά
προσθήκη µίας νέας κατάστασης, αλλά µία σειρά από νέες διευθετήσεις στην ήδη
διαταραγµένη ζωή του (πρώην) ζευγαριού.
Στο πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των «τριγώνων», το διαζύγιο στην περίπτωση
της Πετρούλας και του Ευκλείδη δεν τερµάτισε τη µεταξύ τους ένταση και σύγκρουση, οι
οποίες συνεχίστηκαν, αφού οι πρώην σύντροφοι δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ένα
λειτουργικό επίπεδο διαφοροποίησης, ενώ παράλληλα η ανάγκη τους για εκτόνωση της
έντασης παρέµεινε. Με την αύξηση της έντασης µεταξύ των δύο πρώην συζύγων, τα παιδιά
για ακόµη µία φορά µετατράπηκαν σε «πρωταγωνιστές» και «ρυθµιστές» των γονεϊκών
συγκρούσεων και επαφών, αναλαµβάνοντας δυσλειτουργικούς ρόλους, όπως αυτόν του
«αποδιοποµπαίου τράγου» ή του «συµµάχου - προστάτη - φροντιστή» του ενός γονέα, της
µητέρας.
Αντιθέτως, στην περίπτωση της Ελπίδας και του Ίωνα η ένταση µεταξύ των πρώην
συζύγων µετά το διαζύγιο σταδιακά µειωνόταν και οικοδοµούνταν νέοι τρόποι επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης. Η θέση των πρώην συντρόφων τους µετά την αποµάκρυνση τους από το
σπίτι µετατοπίστηκε, κερδίζοντας µία εσωτερική θέση µέσα στο οικογενειακό «τρίγωνο».
Μετά την αποµάκρυνσή τους η ένταση µεταξύ των συζύγων αντικαταστάθηκε από
διαλόγους, οι οποίοι εστίαζαν σε θέµατα σχετικά µε τα παιδιά. Εποµένως, τα παιδιά άρχισαν
να καταλαµβάνουν εξωτερική θέση µέσα στο γονεϊκό «τρίγωνο», αφού οι δύο γονείς µετά τη
λύση του γάµου τους εστίασαν γύρω από αυτά και όχι στη µεταξύ τους ένταση.
Συνολικά καθίσταται φανερό, ότι τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν έντονα
«τριγωνοποιηµένα» µέσα στην πατρική οικογένεια και βίωναν έντονη συναισθηµατική
φόρτιση προς έναν από τους δύο γονείς τους, η οποία µε την πάροδο του χρόνου γινόταν
ολοένα και πιο δυσβάσταχτη, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυσσαν ισχυρή συναισθηµατική ταύτιση
µε τον άλλο γονέα. Εποµένως τα υπό µελέτη άτοµα, φαίνεται ότι µέσα στο σύστηµα της
πατρικής οικογένειάς τους έµαθαν να ενεργούν µε βάση συναισθηµατικές αντιδράσεις,
εξαιτίας της έλλειψης περιγεγραµµένου προσωπικού χώρου, της σύγχυσης πεποιθήσεων
σχετικά µε τις σχέσεις και τους ρόλους και της διάχυσης της ατοµικής ευθύνης. Με βάση τα
παλαιά και τα νέα «τρίγωνα» του οικογενειακού συστήµατος αναδεικνύεται, ότι αυτά
αποτελούν µία καταστροφική «κληρονοµιά», τόσο για τους διαζευγµένους γονείς, όσο και για
τα παιδιά τους. Επιπλέον καθίσταται φανερό, ότι οι σχέσεις µέσα στην οικογένειά τους δεν
καθορίζονταν, και δεν λειτουργούσαν µε αναφορά στον ίδιο τον εαυτό, αλλά µε αναφορά σε
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κάποιους του ευρύτερου οικογενειακού συστήµατος (τους γονείς, τον/την πρώην σύζυγο,
κ.ά.). Στην περίπτωση των υπό µελέτη διαζευγµένων ατόµων και των υπό µελέτη παιδιών
µοιάζει, µέσα στην οικογένεια άλλοτε να δηµιουργούνταν συµµαχίες για να βοηθήσουν
κάποιον (το άρρωστο/αδύναµο παιδί, τη µητέρα-θύµα) και άλλοτε κάποια µέλη να
συµµαχούσαν για να αντιµετωπίσουν τον «κακό» (τον πατέρα, τον πρώην σύζυγο, το γιό,
κ.ά.). Αυτό λειτουργικά µείωνε τις δυσκολίες της αρχικής δυάδας (π.χ. των γονέων), αλλά
ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό στο ρόλο τους ως παιδιά µίας οικογένειας και στους ευρύτερους
ρόλους τους. Συχνά συνέβαινε, τα άτοµα να µην αναλαµβάνουν την ευθύνη µίας δικής τους
σχέσης, αλλά να µεταθέτουν τα προβλήµατα αυτής της σχέσης σε άλλους ανθρώπους και σε
άλλες σχέσεις (π.χ. στον πεθερό/πεθερά, στα γονίδια, στο γιό, στον/στην πρώην σύντροφο,
στο τρίτο πρόσωπο, κ.ά.). Οι επιλογές τους και οι «τριγωνοποιηµένες» σχέσεις του
παρελθόντος και του παρόντος φανερώνεται ότι βρίσκονταν σε πλήρη αντιστοιχία µε όσα
είχαν ζήσει, όσα είχαν αντιληφθεί και όσα είχαν µάθει, καθώς αρνούνταν να προχωρήσουν σε
µία επίπονη διαδικασία διερεύνησης, αυτογνωσίας, προσωπικής ανάπτυξης και ευθύνης.
Αναπτύσσονταν, εποµένως, «τρίγωνα» µέσα στις σχέσεις τους, όπου οι ρόλοι «θύµατος –
θύτη ή δυνατού – αδύναµου ή υγιή – ασθενή» εναλλάσσονταν ανάµεσα στα µέλη, τα οποία
βίωναν µεγάλες εντάσεις. Αντί, λοιπόν, να έρχονται αντιµέτωποι οι ίδιοι µε τα διάφορα
µεταβατικά, τραυµατικά και αναπόφευκτα στάδια και εµπειρίες, αντί να συµφιλιώνονται µε
τα φυσιολογικά συναισθήµατα θλίψης, απογοήτευσης και µοναξιάς, που συνόδευαν
σηµαντικά µεταβατικά – τραυµατικά γεγονότα (π.χ. ασθένεια, διαζύγιο, «ακατάλληλη»
επιλογή συντρόφου, κ.ά.),αντί να επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους µε καθένα από αυτούς,
τελικά απλώς αναπροσδιόριζαν τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά της κάθε σχέσης µε το
πέρασµα του χρόνου, και οι ίδιοι διοχέτευαν σε άλλες σχέσεις και πρόσωπα όλα αυτά που
αφορούσαν τη σχέση µε τους γονείς και τις επιλογές των γονέων τους, κάτι το οποίο όµως
τους κρατούσε σε συνεχή αλληλεξάρτηση. Εποµένως, τα άτοµα αναλώνονταν σε
δυσλειτουργικές τακτικές – «τριγωνοποιήσεις», αποφεύγοντας επί της ουσίας να
αντιµετωπίσουν σε βάθος τις διαφωνίες που προέκυπταν από την προσωπική σχέση µε τους
γονείς τους και το άλυτο πένθος που έφεραν από τη ζωή των γονιών τους.
11.2.3. Διαφοροποίηση του εαυτού – «αναζητώντας τη χαµένη ασφάλεια»
Στην περίπτωση των υπό µελέτη διαζευγµένων γονέων και των υπό µελέτη παιδιών,
το «τρίγωνο» αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο η έλλειψη διαφοροποίησης του εαυτού
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε µία οικογενειακή µονάδα. Στο κάθε πρώην ζευγάρι, όπως
έχει αναδειχθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονικής περιόδου
της συµβίωσής του, αισθανόταν συναισθηµατική προσκόλληση ο ένας σύντροφος µε τον
άλλον, παρά τις διαφωνίες και τη δυσαρέσκεια σε ότι αφορά επιµέρους θέµατα. Όλοι οι
συµµετέχοντες προκύπτει, ότι απαντούσαν σε αυτήν την προσκόλληση µε έναν έντονα
ανεκτικό τρόπο, έχοντας την πεποίθηση ότι θα κατάφερναν να αλλάξουν τον άλλον και τη
συµπεριφορά του.
Επειδή το επίπεδο του άγχους σε ένα γάµο είναι συχνά µικρότερο κατά τη διάρκεια
της πρώτης περιόδου και πριν τη γέννηση των παιδιών και την προσθήκη άλλων ευθυνών, τα
υπό µελέτη άτοµα µπορούσαν να αισθάνονται σχετικά προσαρµοσµένα και ο γάµος τους να
έµοιαζε περισσότερο διαφοροποιηµένος, καθώς το επίπεδο της έντασης στην αρχή ήταν
χαµηλό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έγγαµης ζωής η ένταση ολοένα και αυξανόταν,
παράλληλα µε την εξωτερική πίεση για µεταβολή του εαυτού του άλλου. Ειδικότερα από τις
αφηγήσεις των συµµετεχόντων παρατηρείται, ότι παρουσίαζαν υψηλό βαθµό συγχώνευσης,
καθώς τα υπό µελέτη άτοµα δεν ήταν ικανά να διαχωρίσουν τη διανοητική-γνωστική
διαδικασία που βίωναν από τη συναισθηµατική, δηλαδή να αποφύγουν να καθοδηγούνται και
να συµπεριφέρονται µε βάση τα συναισθήµατά τους.
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Αυτή η αδυναµία των υπό µελέτη ατόµων µοιάζει να διαµορφώθηκε εντός της
πατρικής πυρηνικής οικογένειάς τους, –«αδιαφοροποίητη µάζα του οικογενειακού εγώ» και
των έµφυλων προτύπων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπό µελέτη γυναίκες ανέπτυξαν ανικανότητα
για αυτονοµία, καθώς καθοδηγούνταν από τα συναισθήµατά τους και τις αντιδράσεις, τις
δηλώσεις των «Άλλων», επιδίωκαν να ευχαριστήσουν τους Άλλους και αναζητούσαν
µονίµως υποστήριξη, σε αντίθεση µε τους υπό µελέτη άνδρες, οι οποίοι ανέπτυξαν την
πεποίθηση ότι είναι ικανοί να γνωρίζουν τα συναισθήµατα και τις ανάγκες των άλλων.
Η παραµονή και η επιµονή των συµµετεχόντων στην έρευνα σε αυτές τις σχέσεις και
τις συναισθηµατικές αντιδράσεις, µοιάζει να συνδέεται άµεσα µε το γεγονός, ότι υπήρξαν
µάρτυρες έντονων συγκρούσεων ή σχέσεων απόστασης µεταξύ των γονιών τους, γεγονός που
τους οδήγησε σε µία ασυνείδητη αποδοχή και στην εξοικείωση µε αυτούς τους ρόλους και µε
την ελλιπή αυτοεκτίµηση, η οποία απέρρεε από την αποδοχή και την ενσωµάτωση των
αποδοµένων σε αυτούς (από το περιβάλλον) χαρακτηριστικών ανεπάρκειας, τα οποία
φαίνεται να εµφανίζονταν και στις επόµενες γενιές, εποµένως και σε αυτή των υπό µελέτη
παιδιών.
Ερχόµενοι οι συµµετέχοντες αντιµέτωποι ολοένα και περισσότερο µε τα διογκωµένα
προβλήµατα της συζυγικής – γονεϊκής σχέσης, βιώνοντας ακόµη πιο έντονα τη συζυγική –
γονεϊκή δυσαρέσκεια, την ψυχική δυσλειτουργία και την αίσθηση ενός αδύναµου εαυτού,
παρουσίαζαν ακόµα πιο έντονες δυσλειτουργικές συναισθηµατικές αντιδράσεις, οι οποίες
εκφράστηκαν µέσω της υιοθέτησης συµπεριφορών έντονης εσωστρέφειας και παθητικότητας
στην περίπτωση των γυναικών και επικριτικής στάσης και εκρήξεων θυµού στην περίπτωση
των ανδρών. Οι άνδρες πίστευαν, ότι µε αυτόν τον τρόπο θα µείωναν την εσωτερική τους
ένταση, θα κατάφερναν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα της ζωής τους και θα
κατακτούσαν µε κάθε κόστος τη «στήριξη» και την «ασφάλεια» µέσα στο πρότυπο της
πυρηνικής οικογένειας, όπως άλλωστε είχαν µάθει στο πλαίσιο της πατρικής τους
οικογένειας, αντίληψη η οποία µεταδόθηκε και στην επόµενη γενιά.
Η ένταση κατά τη διάρκεια της συζυγικής τους ζωής προκάλεσε στους συµµετέχοντες
πλήθος συναισθηµάτων, όπως φόβο, θυµό, απογοήτευση, ανικανότητα, καταθλιπτικό
συναίσθηµα, τα οποία, όλα αυτά τα χρόνια, άρχισαν να µετατρέπονται σε αίσθηµα αδυναµίας
και να παίρνουν τη µορφή χρόνιου άγχους, αφού οι ίδιοι µέσω των γονεϊκών προτύπων είχαν
µάθει, ότι κάθε προσπάθεια διαφυγής από µία οδυνηρή κατάσταση είναι αδύνατη. Καθώς η
συντροφική και γονεϊκή απόσταση ολοένα και µεγάλωνε, εφόσον δε στοχάζονταν από κοινού
πάνω σε αυτά τα θέµατα που τους απασχολούσαν, το αίσθηµα αδυναµίας διογκωνόταν σε ό,τι
αφορά την αντιµετώπιση όλων αυτών. Εποµένως, τα άτοµα παρέµεναν µέσα σε µία
συµβατική συµβίωση µε το σύντροφο τους, µε τον οποίο δε µοιράζονταν καµία θετική
εµπειρία, παρά µόνο προσδοκούσαν την κατασκευασµένη αίσθηση ασφάλειας που παρείχε η
έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Ωστόσο µέσα σε αυτό το πλαίσιο η συζυγική ένταση και
δυσλειτουργία διογκωνόταν, µε αποτέλεσµα να φέρει και την τελική ρήξη του κάθε
ζευγαριού. Όµως η τελική αποµάκρυνσή τους δεν αποτέλεσε µια συνειδητή απόφαση, αλλά
µάλλον µία κατασταλτική ενέργεια, καθώς αυτή δεν ήταν αποτέλεσµα αναστοχαστικώνλογικών διεργασιών και απόκτησης ενός υψηλού επιπέδου διαφοροποίησής τους. Γι’ αυτό το
λόγο καθίσταται φανερό, ότι η προσωπική, (πρώην) συζυγική, ένταση και το συναισθηµατικό
κενό βρήκαν εκτόνωσηµε άλλους δυσλειτουργικούς τρόπους, όπως αναδείχθηκε στην υποενότητα 11.2.2. του παρόντος κεφαλαίου που αφορά τα συναισθηµατικά «τρίγωνα».
Οι συµµετέχοντες, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός αδιαφοροποίητου εαυτού, µοιάζουν
να µην εκδήλωναν αναστοχαστική αντιµετώπιση των θεµάτων της ζωής τους (π.χ.
εντοπίζοντας τα αίτια των συναισθηµάτων τους για την επίλυση προβληµάτων), αλλά
κατασταλτική (π.χ. πάγωµα, αποφυγή), αντιδραστική συµπεριφορά (π.χ. παρορµητικές
σκέψεις ή/και αποφάσεις) ως τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων της ζωής τους και
µειωµένη συναισθηµατική ισορροπία µετά την «απαλοιφή» της αγχογόνου πηγής, τα οποία
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άσκησαν σηµαντική πίεση και επίδραση στη ζωή µετά το διαζύγιο και στο επίπεδο θεώρησης
και διαχείρισης του παρελθόντος και του παρόντος και θέασης του µέλλοντος.
Η χαµηλή διαφοροποίησή τους, φαίνεται ότι επηρέαζε την προσαρµογή τους σε κάθε
τοµέα της ζωής και επέτεινε τα καταθλιπτικά συναισθήµατα. Ταυτόχρονα, το χαµηλό επίπεδο
διαφοροποίησης των µελών, που είχε διαµορφωθεί µέσα στις πατρικές τους οικογένειες,
οδήγησε τελικά σε χαµηλή ποιότητα ζωής, συµβατότητα, έλλειψη σταθερότητας και ανοχής
για την ατοµικότητα και υψηλό επίπεδο άγχους µεταξύ των µελών. Τα υπό µελέτη άτοµα,
βιώνοντας ένα χαµηλό επίπεδο διαφοροποίησης του εαυτού, αδυνατούσαν να λάβουν και να
εφαρµόσουν στην πραγµατική ζωή αποφάσεις και δράσεις, οι οποίες θα βασίζονταν σε καλά
αναπτυγµένες εσωτερικές πεποιθήσεις και αρχές. Επιπλέον, εξαιτίας αυτού εκδήλωσαν στο
παρόν και στο παρελθόν έντονη αντιδραστική πίεση και ως εκ τούτου δεν µπορούσαν να
λάβουν αποφάσεις και να αποδεχθούν την ευθύνη των συνεπειών χωρίς να κατηγορούν τους
Άλλους, χωρίς να ελέγχονται από τους Άλλους, χωρίς να βλέπουν τον εαυτό τους ως θύµα
και χωρίς να ζουν παθητικά, φοβούµενοι πιθανόν τον ίδιο τους τον εαυτό και την κριτική των
άλλων προσώπων.Η αρνητική αυτο-αντίληψη των υπό µελέτη ατόµων ενίσχυε την αποφυγή
στρατηγικών αντιµετώπισης, αφού επέλεγαν την παραίτηση ως στρατηγική αντιµετώπισης
των προβληµάτων και των διληµµάτων της ζωής τους. Είναι σηµαντικό να τονιστεί, ότι τα
κύρια συναισθήµατά τους (θλίψη, θυµός, κ.ά.) συνοδεύονταν πάντα από το συναίσθηµα του
θυµού, που άλλοτε έπαιρνε τη µορφή ενός «νόµιµου» συναισθήµατος (προς τον/την σύζυγο,
το τρίτο πρόσωπο, κ.ά.) και άλλοτε τη µορφή ενός «µη νόµιµου συναισθήµατος» (προς τον
γιό, τον πατέρα, την πεθερά, κ.ά.), αλλά πάντοτε υπηρετούσε την ίδια λειτουργία –
τηνπροστασία τους από έναν ακόµα ψυχικό τραυµατισµό– και αποτελούσε µέσο αυτοάµυνας.
Εποµένως, τόσο το χαµηλό επίπεδο αυτο-διαφοροποίησης, όσο και η αρνητική αυτοεικόνα
που είχαν διαµορφώσει στο πλαίσιο των οικογενειών τους, τους καθιστούσε άτοµα µε
περιορισµένες διαπροσωπικές δεξιότητες και έντονη ψυχική δυσλειτουργία στο πλαίσιο της
ζωής τους και των ρόλων τους.
Εποµένως, για τους ίδιους η µόνη διέξοδος ήταν η «φυγή», η αποµόνωση ή η
προσκόλληση σε ένα άλλο πρόσωπο, σε µία οµάδα, σε µία άλλη µορφή δυσλειτουργικής
σχέσης/κατάστασης, αναζητώντας τη χαµένη ασφάλεια και την ανακούφιση και όχι την
πραγµατική χειραφέτηση.
Επιλέγοντας κάποιον ή κάποιους από τους παραπάνω δυσλειτουργικούς τρόπους
αντιµετώπισης των θεµάτων της ζωής τους δεν µπόρεσαν να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο
διαφοροποίησης, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνουν έντονη αποµόνωση και άρνηση του εαυτού
(χαµηλή αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και ωριµότητα) και να στερούνται δεξιότητες
ελεύθερης επιλογής, προσωπικής ανάπτυξης και διαχείρισης της ελευθερίας, µε σηµαντικές
επιπτώσεις στους ρόλους τους. Βάσει αυτών, οι «τριγωνοποιηµένες» και µη
διαφοροποιηµένες σχέσεις αποτελούσαν «αντανάκλαση» των ανεπίλυτων οικογενειακών
δυσλειτουργιών της πατρικής τους οικογένειας. Εποµένως, ο µη διαφοροποιηµένος εαυτός
και η επακόλουθη απουσία µίας αυθεντικής µορφής αυτονοµίας, ανεξαρτησίας,
αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης φαίνεται να προβάλλονται στους «Άλλους» (στο/στη
σύζυγο, στο γιο, στην πεθερά, στην αδερφή, ακόµα στους ανθρώπους από άλλη χώρα, κ.ά.).
Η απουσία αίσθησης ενός ξεχωριστού και ανεξάρτητου εαυτού ωθούσε τους συµµετέχοντες
να επικεντρώσουν τη συναισθηµατική ενέργεια στον «Άλλον», γεγονός που αναδεικνύει µία
αποτυχία διαφοροποίησης από την πατρική οικογένεια.
11.2.4. Η οικογένεια ως συναισθηµατικό σύστηµα – «σκοπός η διατήρηση του
µεµαθηµένου επιπέδου ισορροπίας»
Εστιάζοντας στο λόγο των συµµετεχόντων ως µελών συναισθηµατικών συστηµάτων
παρατηρείται, ότι τα άτοµα επέλεξαν συντρόφους µε παρόµοιο βαθµό διαφοροποίησης µε το
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δικό τους. Οι σύντροφοι στη συνέχεια συγχωνεύτηκαν σε µεγάλο βαθµό και δηµιούργησαν
µία νέα οικογένεια, τη συζυγική, µε τα ίδια χαρακτηριστικά, τα οποία µεταδόθηκαν και στη
γενιά των υπό µελέτη παιδιών.
Το συναισθηµατικό σύστηµα της πυρηνικής οικογένειας που δηµιούργησε το κάθε
ζευγάρι προκύπτει, ότι ήταν ασταθές και αναζητούσε διάφορους τρόπους να µειώσει την
ένταση και να διατηρήσει τη σταθερότητα µέσω ποικίλων δυσλειτουργικών τρόπων, όπως
ήταν η εµφάνιση συµπτώµατος σε κάποιο από τα παιδιά, σε κάποιο γονέα ή η άλυτη και
χρόνια συζυγική σύγκρουση. Εποµένως, οι (πρώην) σύντροφοι, ως µη διαφοροποιηµένα
άτοµα και συγχωνευµένα στην πατρική τους οικογένεια, µετέφεραν το χαµηλό βαθµό
συναισθηµατικής ανεξαρτητοποίησης στη συζυγική επικοινωνία και στη συζυγική οικογένεια
(συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών). Εποµένως, τα σχήµατα αλληλεπιδράσεων και
συµπεριφορών που αναπτύχθηκαν µέσα στη συζυγική οικογένεια ουσιαστικά αποτελούσαν
µεταφορά των µεµαθηµένων µοτίβων αλληλεπίδρασης εντός των πατρικών τους οικογενειών,
γεγονός που τα καθιστούσε εξαιρετικά δυσλειτουργικά στο παρόν της δικής τους πυρηνικής
και µετέπειτα διαζευγµένης οικογένειας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από το λόγο των
συµµετεχόντων, το χαµηλό επίπεδο διαφοροποίησής τους εκφραζόταν µε τη χρήση
καταχρηστικών συµπεριφορών στο πλαίσιο άνισων σχέσεων, µε τις οποίες ήταν
εξοικειωµένοι οι σύντροφοι ήδη από την παιδική τους ηλικία εντός των πατρικών τους
οικογενειών και στις οποίες εξέθεταν και τα παιδιά τους. Στο πλαίσιο αυτό, άλλοτε από τη
θέση του «θύτη» και άλλοτε από τη θέση του «θύµατος», αυτού του είδους οι
αλληλεπιδράσεις αποτελούσαν, επίσης, αντισταθµιστικό µέσο για τα αισθήµατα
αποστέρησης, θυµού, ή ακόµα και για τις ψυχοπιεστικές καταστάσεις που βίωναν στο χώρο
της οικογένειας. Με αυτούς τους τρόπους και τις θέσεις, εντός αλλά κάποιες φορές και εκτός
του συναισθηµατικού συστήµατος της οικογένειας, τα µέλη µοιάζει να επανακτούσαν µία
αίσθηση ελέγχου και την αίσθηση σηµαντικότητας και αυταξίας, ουσιαστικά ως µηχανισµό
άµυνας εναντίον των καταστροφικών συνεπειών των προαναφερθέντων αισθηµάτων.
Παράλληλα, µία από τις κύριες λειτουργίες της οικογένειας, όπως προβάλλεται και
στην παρούσα έρευνα, αποτελεί η κοινωνικοποίηση του παιδιού, στο πλαίσιο της οποίας το
παιδί διδάσκεται από τους ενήλικες τρόπους συµπεριφοράς, οι οποίοι συνδιαµορφώνουν τα
γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά του σχήµατα, τα οποία επηρεάζουν την οµαλή ή µη
ένταξή του στην κοινωνία. Όπως προβάλλεται από το λόγο των συµµετεχόντων, οι υπό
µελέτη διαζευγµένοι γονείς, αλλά και τα παιδιά, είχαν διαµορφώσει νοητικές,
συναισθηµατικές και ψυχοκοινωνικές αναπαραστάσεις, µε βάση την εµπειρία τους εντός του
οικογενειακού συστήµατος, υιοθετώντας σταδιακά κανόνες συµπεριφοράς συµβατούς µε τη
συµµετοχή τους στην οµάδα της οικογένειας και το αντίστοιχο επίπεδο διαφοροποίησης από
αυτήν.
Οι γονείς, λοιπόν, συνιστούν ισχυρά πρότυπα για τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς
του παιδιού, εφόσον είναι τα πρόσωπα που βρίσκονται εγγύτερα προς αυτό. Εποµένως, το
συναισθηµατικό κλίµα που διαµορφώνεται εντός της οικογένειας, στο πλαίσιο ενός
ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, µε βάση το επίπεδο συναισθηµατικής ανεξαρτητοποίησης
των γονέων, µεταδίδει στα παιδιά τους τρόπους αξιολόγησης και συµβίωσης µε άλλα άτοµα
(µε το άλλο φύλο), τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονταιτον εαυτό τους εντός των
σχέσεων και το πώς τελικά θα χειρίζονται καταστάσεις στις οποίες εµπλέκονται και άλλοι.
Μέσα από το λόγο των συµµετεχόντων στην παρούσα έρευνα, προβάλλεται η δηµιουργία
πόλωσης ανάµεσα στα δύο φύλα, γεγονός το οποίο ενίσχυε τον αλληλοαποκλεισµό και τον
περιορισµό, οι οποίοι µε τη σειρά τους δοµούσαν τις διαφορές, τις ανισότητες και τελικά τις
συγκρούσεις εξαιτίας της ιεράρχησης που η πόλωση επέβαλε. Η κοινωνικοποίηση των υπό
µελέτη ατόµων και τα έµφυλα πρότυπα, όπως τα αντιλαµβάνονταν εντός των οικογενειακών
τους συστηµάτων, άλλοτε µε λανθάνοντα και άλλοτε µε έκδηλο τρόπο, επέτρεψαν την
υιοθέτηση ή απόδοση διάφορων δυσλειτουργικών χαρακτηριστικών (γυναίκα –
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παθητική/θύµα/απαιτείται να της ασκηθεί περιορισµός, άνδρας – επιθετικός/εξουσία/θύτης),
τα οποία, αν και αποδίδονταν συχνά σε βιολογική προέλευση, ήταν αποτέλεσµα της
κοινωνικοποίησης καιείχαν σηµαντικότατες συνέπειες στην οικογενειακή και κοινωνική
συµβίωση, καθώς συχνά λάµβαναν τη µορφή αυτο-εκπληρούµενης προφητείας. Η
µεµαθηµένη έµφυλη ανισότητα και οι αλληλεπιδράσεις που απέρρεαν από αυτή, συνέβαλλαν
στην αναπαραγωγή της και στη νοµιµοποίηση της ίδιας, αλλά και των αντίστοιχων
πρακτικών. Εποµένως, η διαγενεακή, αλλά πρωτίστως η κοινωνική µετάδοση της
κοινωνικοποίησης µε βάση το φύλο και η πόλωση σε ότι αφορά τα φύλα, επέβαλαν στα
άτοµα µία σειρά κανόνων συµπεριφοράς, τρόπων σκέψης, προσδοκιών και στάσεων, οι
οποίες προήγαγαν την ανελευθερία σε επίπεδο σκέψης, συναισθηµάτων, επιλογής,
αποφάσεων και αλληλεπιδράσεων, τόσο σε ατοµικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι συµµετέχοντες, αναφερόµενοι στο δύσκολο/άνισο
συναισθηµατικό κλίµα της πατρικής τους οικογένειας, παρατηρήθηκε ότι χρησιµοποιούσαν
ασυνείδητα µία σειρά µηχανισµών, προκειµένου να διαχειριστούντην ψυχοσυναισθηµατική
πίεση που τους προκαλούσε αυτό τους το βίωµα και η επαναβίωση αυτού µέσω της
αφήγησής τους. Όπως προκύπτει από τις ερευνητικές παρατηρήσεις, οι µηχανισµοί άµυνας
που εντοπίστηκαν ήταν οι εξής: το χιούµορ, η εκλογίκευση, η ανακοπή, η απώθηση, η
άρνηση.
Η χρήση όλων αυτών των αµυντικών µηχανισµών αποτυπώνει, ότι τα επώδυνα για
τους συµµετέχοντες θέµατα λάµβαναν τη µορφή «απαγορευµένου» και έβρισκαν τρόπο
έκφρασης µέσω δυσλειτουργικών συµπτωµάτων εντός της οικογένειάς τους, καθώς δεν
ενθαρρυνόταν και δεν αναπτυσσόταν ένας ανοιχτός τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των µελών
και µία υψηλού επιπέδου διαφοροποίηση. Παρόλο που η αντίσταση στο «απαγορευµένο»
αποσκοπούσε στη ρύθµιση του άγχους τους, άρα και στην προστασία τους, τα αποτελέσµατα
µέσα στο χρόνο έδειξαν το αντίθετο. Ειδικότερα παρατηρήθηκαν: σχέσεις
προσκόλλησης/εξάρτησης, στοχοποίηση, απόρριψη, απόσταση και δυσλειτουργικές
εκδηλώσεις, όπως καταθλιπτική διάθεση, σωµατικά συµπτώµατα, παραίτηση, απόσυρση, κ.ά.
Όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση αποτελούσαν συµπτώµατα ενδεικτικά της χαµηλής
διαφοροποίησης των µελών της κάθε οικογένειας, αλλά και του υψηλού ποσοστού άγχους
µέσα σε αυτήν. Το αυξηµένο χρόνιο άγχος στην οικογένεια συνδεόταν µε τη δηµιουργία
συµπτωµάτων στα µέλη σε σωµατικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο. Το βασικό
πρόβληµα, όµως, δεν ήταν το σύµπτωµα, αλλά ο τρόπος που σχετίζονταν τα µέλη. H τήρηση
αυτού του τρόπου αλληλεπίδρασης από µέρους των µελών στηριζόταν µε κάθε κόστος,
προκειµένου να αποφευχθεί η διαδικασία της αλλαγής, η οποία θα προϋπέθετε την
κατανόηση της λειτουργίας της πατρικής τους οικογένειας και του τρόπου κοινωνικοποίησής
τους. Εποµένως, οι συµµετέχοντες, µε την άλλοτε συνειδητή και την άλλοτε ασυνείδητη
αντίστασή τους, παρέµεναν συναισθηµατικά εγκλωβισµένοι, και δεν µπορούσαν να ελέγξουν
τις αντιδράσεις τους και να αλλάξουν την προοπτική τους ως προς τα θέµατα της ζωής τους,
καθώς δε διαφοροποιούνταν από την οικογένεια καταγωγής και δεν άλλαζαν τον τρόπο που
σχετίζονταν µέσα στις σχέσεις τους. Με άλλα λόγια, το επίπεδο διαφοροποίησης του εαυτού
και του συναισθηµατικού συστήµατος της οικογένειας δεν είχε αλλάξει κατά τη διάρκεια των
µεταβάσεων στον κύκλο ζωής της οικογένειας από το παρελθόν µέχρι σήµερα, απλώς σε
κάποιες περιπτώσεις άλλαζε το σύµπτωµα και αυτοί που εκδήλωναν τη συµπτωµατολογία, µε
βασικό σκοπό να διατηρηθεί το συναισθηµατικό σύστηµα της οικογένειας στα µεµαθηµένα
επίπεδα ισορροπίας.
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11.2.5. Διαδικασία προβολής στην οικογένεια – «αλληλοεξάρτηση συναισθηµατικών
πεδίων πολλών γενεών»
Η διεργασία της οικογενειακής προβολής, που παρουσιάστηκε στις οικογένειες των
υπό µελέτη ατόµων, λειτουργούσε στο πλαίσιο του τριγώνου πατέρα – µητέρας – παιδιού.
Στην περίπτωση αυτή, η συναισθηµατικότητα και το άγχος των µη διαφοροποιηµένων
γονέων µεταβιβαζόταν στα παιδιά –στηνευρύτερη έννοια της «αλληλοεξάρτησης
συναισθηµατικών πεδίων πολλών γενεών». Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρήθηκε, ότι οι
περισσότεροι γονείς, όντας µη διαφοροποιηµένοι και µην αντέχοντας το άγχος,
προσανατολίστηκαν σε κάποιο από τα παιδιά (ανεξαρτήτως σειράς γέννησης: στον Οδυσσέα
ως το µεγαλύτερο, στη Ζαχαρούλα ως το µικρότερο της οικογένειας και στην Άριελ ως
µοναχοπαίδι), τα οποία κατέστησαν ευάλωτα στην ανάπτυξη συµπτώµατος, προκειµένου να
αποφευχθεί ή να περιοριστεί η απόσταση ή/και σύγκρουση µεταξύ των πρώην συντρόφων.
Γίνεται φανερό, ότι τα παιδιά είχαν «τριγωνοποιηθεί» µε τους γονείς τους, µε
αποτέλεσµα να αναπτύξουν σοβαρές δυσκολίες (σε κάποιες περιπτώσεις σωµατικές, σε
κάποιες άλλες συναισθηµατικές ή/και συµπεριφορικές δυσκολίες), καθώς καλούνταν από το
παρελθόν έως το παρόν να «απορροφήσουν» µεγάλο µέρος της σοβαρής οικογενειακής
έντασης. Από τις αφηγήσεις τους καθίσταται επίσης φανερό, ότι στην πλειοψηφία τους οι υπό
µελέτη γονείς µετέδωσαν – προέβαλαντα συναισθηµατικά τους προβλήµατα και αδιέξοδα στα
παιδιά τους, γεγονός το οποίο επηρέασε τη λειτουργία και αύξησε την ευπάθεια των παιδιών
στην ανάπτυξη συµπτωµάτων. Οι γονείς ή ο γονιός, βιώνοντας κάποια επώδυνη
συναισθηµατική κατάσταση (π.χ. ανηµποριά) και όντας ανενηµέρωτοι ή έχοντας άγνοια για
το δικό τους µη λειτουργικό τρόπο «συνδιαλέγεσθαι», φέρονταν σε κάποιο από τα παιδιά µε
τον αντίστοιχο δυσλειτουργικό τρόπο, υποκινούµενοι από το είδος του συναισθήµατός τους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµατο παιδί όντως να «αναπτύσσει» το αντίστοιχο σύµπτωµα (π.χ.
γινόταν µε κάποιο τρόπο ανήµπορο), το οποίο υπηρετούσε αυτή τη µη αναγνωρισµένη
δυσλειτουργία και το επώδυνο συναίσθηµα και κατά αυτόν τον τρόπο δηµιουργείτο ένας
φαύλος κύκλος. Τα παιδιά αναδεικνύεται, ότι είχαν «κληρονοµήσει» πολλούς τύπους
προβληµάτων µέσα από τις σχέσεις τους µε τους γονείς τους, οι οποίοι επηρέαζαν την
ανάπτυξη, τις δεξιότητες και την προσαρµογή τους. Βιώνοντας µία έντονη διαδικασία
προβολής, τα υπό µελέτη παιδιά είχαν αναπτύξει ισχυρή ευαισθησία προς τους γονείς τους,
ιδιαίτερα προς τη µητέρα τους, γεγονός που αύξανε την ευπάθειά τους σε συµπτώµατα, τα
οποία ενισχύονταν από γονεϊκές συµπεριφορές που κλιµάκωναν το χρόνιο άγχος µέσα στο
σύστηµα των οικογενειακών σχέσεων. Είναι φανερό, ότι και οι (πρώην) σύντροφοι
συµµετείχαν ισότιµα στη διαδικασία προβολής της οικογένειας, αλλά µε διαφορετικούς
τρόπους. Ειδικότερα παρατηρείται, ότι οι µητέρες ήταν υπερ-εµπλεκόµενες µε κάποιο από τα
παιδιά τους, εξαιτίας του άγχους που βίωνε η δυάδα µητέρα – πατέρας. Οι πατέρες,
συµµαχώντας µε τη µητέρα (άλλοτε περιστασιακά και άλλοτε διαχρονικά) προς «όφελος» του
παιδιού – «ασθενή/θύµα», στήριζαν τη σχέση και ενίσχυαν τη συναισθηµατική συγχώνευση
µητέρας – παιδιού και µέσω αυτού σταθεροποιούταν η σχέση των γονέων. Ωστόσο, όλος
αυτός ο µηχανισµός λειτουργίας της κάθε οικογένειας, δυσχέραινε την ανάληψη ευθύνης σε
διάφορα επίπεδα της ζωής και διατηρούσε τα επίπεδα ισορροπίας σταθερά, γεγονός το οποίο
εµπόδιζε την εξέλιξη του συστήµατος.
Ωστόσο, όσο αυτή η προβολή λάµβανε χώρα και όσο συµµερίζονταν τα άτοµα αυτή
την άποψη για κάποιο µέλος, τόσο περισσότερο τα παιδιά της οικογένειας ανέπτυσσαν
δυσλειτουργικά «σχήµατα» για το πώς έβλεπαν τον εαυτό τους και τους άλλους. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να ενεργούν σύµφωνα µε το ρόλο που τους είχε αποδοθεί στο πλαίσιο
τριγωνοποιηµένων σχέσεων και έτσι να αναπτύσσουν όλο και περισσότερο δυσλειτουργικές
αντιλήψεις, συµπεριφορές και συναισθήµατα.
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Εποµένως, το προσδιοριζόµενο ως «προβληµατικό» µέλος αποτελούσε ένα κάθετο
πρόβληµα και λειτουργούσε ως «οθόνη» της κάθε οικογένειας, πάνω στην οποία
αποτυπώνονταν οι οικογενειακές πράξεις και σχέσεις, οι οποίες δυσχέραιναν ακόµα
περισσότερο τη διαφοροποίηση των µελών και ειδικά των παιδιών, καθώς ήταν δύσκολο να
αποκτήσουν δικές τους απόψεις και αξίες, να κατακτήσουν τη συναισθηµατική τους δύναµη
και να κάνουν δικές τους επιλογές απαλλαγµένα από την άποψη της οικογένειάς τους.
11.2.6. Διαγενεακή διαδικασία µετάδοσης – «το διαγενεακό φορτίο»
Για να περιγραφεί η έννοια της διαδικασίας µεταβίβασης µέσω των γενεών, εποµένως,
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η έννοια του συναισθηµατικού συστήµατος της πυρηνικής
οικογένειας και η διαδικασία προβολής που τελείτο στις οικογένειες των υπό µελέτη
συµµετεχόντων. Τα άτοµα, µεγαλώνοντας σε οικογενειακά συστήµατα µε χαµηλό επίπεδο
διαφοροποίησης και δυσλειτουργικό τρόπο αλληλεπίδρασης, αναπτύχθηκαν και τα ίδια ως
προσωπικότητες µε χαµηλό επίπεδο συναισθηµατικής ανεξαρτησίας και υψηλό ποσοστό
άγχους και σύγχυσης, που τα καθιστούσαν τρωτά, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν έντονη
δυσλειτουργία και έλλειψη ισορροπίας στη συζυγική οικογένεια.Στις περιπτώσεις των υπό
µελέτη ατόµων, οι υπό µελέτη διαζευγµένοι γονείς και τα υπό µελέτη παιδιά ήταν µάρτυρες
ενδογονεϊκής σύγκρουσης ή συναισθηµατικής απόστασης µε ένα τουλάχιστον γονέα, παρά τη
συνεξάρτηση που είχαν αναπτύξει µαζί του. Εποµένως γι’ αυτά, η ανάπτυξη και η διατήρηση
µίας άνισης σχέσης αποτελούσαν κοινωνικά µεµαθηµένους τρόπους αλληλεπίδρασης, οι
οποίοι µεταδόθηκαν και παγιώθηκαν στις επόµενες γενιές.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι υπό µελέτη γονείς και τα υπό µελέτη παιδιά, µέσω της
διαδικασίας της κοινωνικής µάθησης, εσωτερίκευσαν την «εικόνα», ότι η βία ή η
παθητικότητα χρησιµοποιούνται ως συνήθεις απαντήσεις σε κάποια διαφωνία. Εποµένως
στην οικογένεια, ως κύριοφορέακοινωνικοποίησης και κύρια πηγή µάθησης της παιδικής
ηλικίας, η άνιση και καταχρηστική σχέση µεταξύ των γονέων δεν παρείχε µόνο «σενάρια»
για δυσλειτουργικές συµπεριφορές, αλλά δίδασκε την «καταλληλότητα» και τις συνέπειες
αυτής στο πλαίσιο της οικείας σχέσης µε τα παιδιά, µέσα από την άµεση και δοτή ενίσχυση
της ανταµοιβής και της τιµωρίας. Τα υπό µελέτη άτοµα, µάλιστα, µοιάζει να διέθεταν ένα
αυξηµένο επίπεδο ανοχής και εξοικείωσης απέναντι σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη και εσωτερικεύοντας αυτό το πρότυπο συµπεριφοράς και σχέσης, τα
µέλη το ενέκριναν, αφού οδηγούσε σε «θετικά» αποτελέσµατα και λίγες αρνητικές συνέπειες,
µε αποτέλεσµα να αναπτύσσουν γνωστικά µία ασυνείδητη προσδοκία για θετική έκβαση
όλων αυτών των αλληλεπιδράσεων και να τις αναγάγουν ως αποτελεσµατικά ή ως
αναπόφευκτα µέσα αντιµετώπισης της διαφωνίας και της απόκτησης του ελέγχου. Έτσι, ως
παρατηρητές τα µέλη έµαθαν να ρυθµίζουν τη συµπεριφορά τους µε βάση την επιτυχία και τα
λάθη των «Άλλων», των γονέων τους. Παράλληλα, ζώντας µέσα σε ένα συγκρουσιακό
περιβάλλον, δεν είχαν την ευκαιρία να µάθουν τις θετικές συνέπειες εναλλακτικών µεθόδων,
όπως είναι η διαπραγµάτευση, η λεκτική συλλογιστική, η αυτο-κατευναστική τακτική, καθώς
και η ενεργητική ακρόαση, που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική επικοινωνία και στην
επίλυση συγκρούσεων. Όπως διαπιστώνεται τελικά, οι εξουσιαστικές σχέσεις και οι σχέσεις
επιβολής, στις οποίες ένα µέλος είτε ταυτιζόταν µε το ρόλο του εξουσιαζόµενου, είτε µε το
ρόλο του εξουσιαστή, έγιναν τελικά επαναλαµβανόµενα µοτίβα από γενιά σε γενιά. Ωστόσο,
αυτή η εµπειρία και επιρροή του παρελθόντος δεν αποτελούσε δικαιολογία, αλλά µάλλον µία
ισχυρή επιρροή του παρελθόντος στην τρέχουσα συµπεριφορά των ατόµων. Παρόλα αυτά, η
επιρροή που ασκούσαν οι εµπειρίες του παρελθόντος συνυπήρχαν µε την προσωπική ευθύνη
για την υιοθέτηση και την αποδοχή δυσλειτουργικής συµπεριφοράς. Οι εµπειρίες και τα
βιώµατα ζητούσαν την οικειότητα της επανάληψης ακόµα κι αν ήταν τραυµατικά. Η µη
διαφοροποίηση των µελών τους καθιστούσε παθητικούς στην αντιµετώπιση τέτοιων
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καταστάσεων, αφού τοποθετούσαν την ευθύνη για τον τρόπο που αναπτύχθηκε η ζωή τους σε
«Άλλους», κάτι το οποίο συντελούσε στη διαιώνιση της δυσλειτουργικής κατάστασης την
οποία βίωναν και της συνεχούς εµπλοκής τους σε σχέσεις «θύτη/εξουσιαστή –
θύµατος/εξουσιαζόµενου». Ο µη διαφοροποιηµένος εαυτός και η επακόλουθη απουσία
αυτονοµίας, ανεξαρτησίας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης φαίνεται ότι προβαλλόταν
στους «Άλλους». Η απουσία αίσθησης ενός ξεχωριστού και ανεξάρτητου εαυτού ωθούσε τα
άτοµα να επικεντρώσουν τη συναισθηµατική ενέργεια στον «Άλλον», γεγονός που
αναδεικνύει για άλλη µία φορά αποτυχία διαφοροποίησης από τη γονεϊκή οικογένεια.
Καθίσταται φανερό µέσω της διαγενεακής ανάλυσης, ότι η επανάληψη τέτοιων µοτίβων
αποτελούσε προϊόν του χαµηλού επιπέδου διαφοροποίησης που µοιράζονταν τα µέλη του
οικογενειακού συστήµατος και έναν τρόπο αυτο-επιβεβαίωσης και αντιµετώπισης του άγχους
τους, καθώς εξαρτιόνταν από τους «Άλλους» και απουσίαζαν ο αυτοέλεγχος, η καλή
αυτοεικόνα και η ισότητα µεταξύ των µελών. Παράλληλα, αποτελούσε ένα ρυθµιστικό
παράγοντα της έντασης που υπήρχε στην εκάστωτε σχέση τους και ένα µεµαθηµένο τρόπο
διατήρησης της ισορροπίας µεταξύ της συνεκτικότητας και της διαφοροποίησης στη σχέση.
Οι συµµετέχοντες, µέσα από τις αφηγήσεις τους έδειξαν, ότι είχαν αναπτύξει παθογενείς
ενδοβολές, οι οποίες µοιάζει να ήταν αποτέλεσµα των σχέσεων µε τους γονείς τους, αλλά και
των γονεϊκών σχέσεων. Ειδικότερα, τα άτοµα από πολύ µικρή ηλικία εσωτερίκευσαν τους
ρόλους του «θύµατος» και του «θύτη», όπου συνειδητά ταυτίζονταν µε τον πρώτο ρόλο και
προέβαλαν στον «Άλλον» (στον άνδρα, στη γυναίκα, στον ξένο, στο γιο, στο τρίτο πρόσωπο,
στην πεθερά, στην πρώην σύζυγο, κ.ά.) το δεύτερο. Ωστόσο οι ίδιοι δε συνειδητοποιούσαν,
ότι µε αυτόν τον τρόπο αντέστρεφαν τους ρόλους και γίνονταν οι ίδιοι «θύτες» (π.χ.
ανέπτυσσαν ρατσιστικές ιδέες για τους ξένους, είχαν αδικαιολόγητα ξεσπάσµατα ζήλιας,
στοχοποιούσαν το γιο, την πρώην σύντροφο, τον πατέρα, τη µητέρα, τον αδερφό, κ.ά.) και ο
Άλλος «θύµα». Αυτές οι παθογενείς ενδοβολές και τα επακόλουθα κίνητρα δύναται να
δώσουν µία «απάντηση» στο ερώτηµα, γιατί τα άτοµα ανέπτυσσαν και ενέµεναν σε
δυσλειτουργικές σχέσεις και τρόπους αλληλεπίδρασης. Είναι κατανοητό ότι οι «Άλλοι»
αντιπροσώπευαν ένα καταπιεσµένο µέρος του εαυτού τους, µε αποτέλεσµα να ήταν πιο
εύκολο να κατηγορήσουν τον «Άλλο» για την οδύνη τους, παρά να ερµηνεύσουν σε βάθος
και να αγγίξουν τις «απαγορευµένες» γονεϊκές πηγές του ψυχικού τους πόνου, γεγονός που
τους καθιστούσε ευάλωτους στην επανάληψη των δυσλειτουργικών γονεϊκών µοτίβων
αλληλεπίδρασης.
11.2.7. «Μύθος» της οικογένειας – «η σχεσιακή ανισότητα ως διαγενεακή αντανάκλαση
του αισθήµατος αδυναµίας»
Τα προβλήµατα και η δυσαρέσκεια που αντιµετώπιζαν τα υπό µελέτη άτοµα
συνδέονταν, εποµένως, µε τις δυσλειτουργικές σχέσεις στην οικογένειά τους, οι οποίες είχαν
τις «ρίζες» τους στις προηγούµενες γενιές. Οι υπό µελέτη διαζευγµένες γυναίκες και ο Ίωνας
µέσα σε αυτές τις σχέσεις µε τους σηµαντικούς «Άλλους» είχαν «διδαχθεί», ότι όταν το
άτοµο αποτυγχάνει συστηµατικά να ελέγξει τα επερχόµενα γεγονότα, εξελίσσεται σταδιακά
σε απαθές και δυσπροσάρµοστο και παραιτείται από οποιαδήποτε προσπάθεια να αντιδράσει
σε επερχόµενα δυσάρεστα συµβάντα, ακόµα και όταν η δράση είναι εφικτή και έχει
πιθανότητες να αποδειχθεί αποτελεσµατική. Στην περίπτωση του Ευκλείδη αντίθετα, η
επιβολή της τάξης και η αντιµετώπιση του αισθήµατος αδυναµίας επιδιώκονταν µέσω της
χρήσης πρακτικών που κατάστησαν τον «Άλλον» απαθή και αδύναµο, προκειµένου να
παραιτηθεί από οποιαδήποτε προσπάθεια να κατακτήσει µία ισότιµη θέση, γεγονός που θα
βιωνόταν απειλητικά, καθώς ο ίδιος θα αναβίωνε το αίσθηµα αδυναµίας. Όλες αυτές οι
µορφές αποτελούσαν εκφράσεις και «καθρέφτιζαν» την αίσθηση αδυναµίας, η οποία έχει
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µετατραπεί σε «µύθο» των οικογενειών τους, εφόσον συναντάται και στις προηγούµενες
γενιές των συµµετεχόντων.
Στο πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων προτύπων και σχέσεων και µε απόλυτη πίστη στα
φυλετικά στερεότυπα αναφορικά µε το ρόλο και την ισχύ τους στην οικογένεια, τα άτοµα
ανέτρεχαν στο πεπρωµένο και δηµιουργούσαν σχέσεις µε άτοµα που αισθάνονταν πιο
«ισχυρά» ή πιο ανίσχυρα, γεγονός που τους έδινε βραχυπρόθεσµα µία αίσθηση ασφάλειας,
αλλά µακροπρόθεσµα προκαλούσε εξουθένωση, συναισθηµατικές δυσκολίες, συµπεριφορικά
προβλήµατα και τελικά µία αίσθηση αδυναµίας και µη ελέγχου, καθώς δεν µπορούσαν να
επιβάλλουν την τάξη που µε κάθε κόστος επιδίωκαν. Ειδικότερα η αίσθηση αδυναµίας
αποτελεί µορφή µεθοδευµένης ανηµποριάς, καθώς τα άτοµα έζησαν σε περιβάλλοντα στα
οποία κυριαρχούσαν ανασφαλείς δεσµοί, οι συνθήκες µέσα σε αυτά φαινόντουσαν πέρα από
τον έλεγχό τους και οι δυσµενείς συνθήκες αναπότρεπτες (καµία λύση δε φαινόταν
κατάλληλη πλην της υποταγής στον πιο «ισχυρό» ή της υποταγής του «ανίσχυρου»). Η
εµφανής µη διαφοροποίηση των ατόµων, ίσως παρέχει µία ερµηνεία στο γιατί δεν µπόρεσαν
να διαµορφώσουν ισότιµες και λειτουργικές σχέσεις µέσα στο γάµο, αλλά και µετά.
Ειδικότερα προκύπτει, ότι τα άτοµα είχαν αναπτύξει, στο πλαίσιο της πατρικής και συζυγικής
οικογένειας, ένα «ψευδοεαυτό» που τους εµπόδιζε να θέτουν και να ενεργούν σε λειτουργικά
όρια.
Η ανασφαλής προσκόλληση µε τη µητέρα τους ως κύριο πρότυπο
ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης του ατόµου, αλληλεπίδρασε µε την ανάπτυξη των
κοινωνικών τους δεξιοτήτων, οδηγώντας σε κοινωνικές και συµπεριφορικές ανεπάρκειες.
Αυτές οι ανεπάρκειες, µε τη σειρά τους, µοιάζουν να προκάλεσαν και να ενίσχυσαν
προβλήµατα στις σχέσεις τους, όπως συγκρούσεις και χαµηλή ποιότητα στις διαπροσωπικές
τους σχέσεις. Η αίσθηση αδυναµίας – ο «µύθος» της οικογένειας– ενισχύθηκε µάλιστα από
τραυµατικά γεγονότα, όπως η ασθένεια, η απώλεια των παιδιών, η εγκατάλειψη από ένα
πρόσωπο στο οποίο είχαν επενδύσει πολλά, κ.ά.
Εποµένως, ο «µύθος» –το αίσθηµα αδυναµίας των συµµετεχόντων– αποτελούσε µία
διαγενεακή «αντανάκλαση». Είναι φανερό ότι και για τους τέσσερις διαζευγµένους γονείς η
ηµι-εθελοντική βάση της συµµετοχής στην ποιότητα της συζυγικής τους σχέσης βιώθηκε
λιγότερο οδυνηρά από τη διακοπή της. Η σχέση θύτη – θύµατος εξωτερίκευε όλα τα αρνητικά
συναισθήµατα µεταξύ του ζευγαριού και παράλληλα κι εκείνα που έφερε ο κάθε σύντροφος
διαγενεακά. Μέσω αυτής της σχέσης επιχειρείτο η εξοµάλυνση των προσωπικών και
διαγενεακών συναισθηµάτων ανικανότητας και µη ελέγχου ή η κυριαρχία, τα οποία όµως
αύξαναν την υπάρχουσα αίσθηση αδυναµίας. Τα άτοµα είχαν µάθει να δέχονται το
αλληλεπιδραστικό σχήµα «θύτη – θύµατος» σαν τρόπο ζωής και αισθάνονταν ότι δεν
µπορούσαν να επηρεάσουν την ύπαρξή του. Εποµένως, η αδυναµία τους αποκτήθηκε µέσα
από µία συνέχεια. Παράλληλα αυτή η αίσθηση γενικευόταν πέρα από τη συντροφική σχέση
και στην ποιότητα της σχέσης µε τα παιδιά τους, εκφρασµένη σε κάθε υπό µελέτη περίπτωση
µε διαφορετικό τρόπο (στοχοποίηση, προσκόλληση, απόσταση, κ.ά.), γεγονός που
ικανοποιούσε το «µύθο» της οικογένειας –το αίσθηµα αδυναµίας. Ωστόσο τα άτοµα, παρόλο
που είχαν βιώσει επεισόδια φανερής ή µη σύγκρουσης, γίνεται φανερό ότι δεν ήταν τόσο
αδύναµα όσο αντιλαµβάνονταν τον εαυτό τους, και η συµπεριφορά τους καθοριζόταν από τη
δική τους δυσλειτουργική µεµαθηµένη αντίληψη για το τι µπορούσαν να κάνουν και µε ποιόν
τρόπο και όχι από τις πραγµατικές δυνατότητές τους, καθώς αδυνατούσαν να διακρίνουν
αυτές τις δυνατότητες των επιλογών τους. Εποµένως, γίνεται φανερό, ότι ο «µύθος» των
οικογενειών – η αίσθηση αδυναµίας– ενίσχυε τη διαιώνιση δυσλειτουργικών σχέσεων και
συµπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό, προκειµένου να επανέλθει µέρος της χαµένης εσωτερικής
ισορροπίας τους αρνήθηκαν τον εαυτό τους (ψευδοεαυτός) και όχι τη µεµαθηµένη σχέση µε
τους γονείς τους, αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε για τα άτοµα µία περισσότερο «επώδυνη»
απόφαση και διαδικασία.
458

11.2.8. Θέσεις µέσα στο οικογενειακό σύστηµα – «η θέση επιφυλακής για αποτροπή µίας
ενδεχόµενης επανάληψης των τραυµατικών εµπειριών»
Η σε βάθος µελέτη της θέσης των υπό µελέτη ατόµων ανάµεσα στα µέλη της πατρικής
τους οικογένειας, προσδίδει µεγαλύτερη κατανόηση στον τρόπο µε τον οποίο τα γεγονότα
διαδραµατίστηκαν στη ζωή τους. Μελετώντας τη θέση των δύο διαζευγµένων γυναικών
παρατηρείται, ότι η Πετρούλα, αν και ήταν η µεγαλύτερη κόρη µέσα στο πατρικό
οικογενειακό σύστηµα, «λειτουργικά ήταν η µικρότερη», καθώς η µητέρα της ανέπτυξε µαζί
της µία σχέση συνεξάρτησης, όπως και η ίδια µε την κόρη της. Οι µητέρες, µέσω της σχέσης
συνεξάρτησης, προέβαλλαν πάνω στις κόρες τους µέρος του ευάλωτου εαυτού τους και µε
τον τρόπο αυτόν εκτόνωναν τη συζυγική και γονεϊκή ένταση και δυσαρέσκεια και
παρέκαµπταν την ένταση της (πρώην) συζυγικής δυάδας. Αντίστοιχα η Ελπίδα, ούσα η
µικρότερη κόρη, παρουσιάζεται να ήταν το λιγότερο διαφοροποιηµένο µέλος µέσα στο
οικογενειακό της σύστηµα, όπως και η κόρη της, και το µέλος µε τις λιγότερες ευκαιρίες
ελεύθερων επιλογών και στιγµών αληθινής ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο υπονόµευσε τη
λειτουργία και το επίπεδο αυτονοµίας της. Παράλληλα, οι δύο διαζευγµένοι άνδρες, ο
Ευκλείδης ως ο πρωτότοκος γιος και ο Ίωνας ως ο µοναδικός γιος, όσο και τα δύο από τα
παιδιά, ο Οδυσσέας και ο Ευγένιος ως µοναδικοί γιοι των δύο γυναικών, φαίνεται ότι ήταν
αυτοί που ανέλαβαν την ευθύνη, τον έλεγχο και την εξουσία, καθώς µοιάζει να προβλήθηκαν
πάνω τους τα «παραδοσιακά» χαρακτηριστικά του αρσενικού φύλου (επιβολή, καθοδήγηση,
προστασία, κ.ά.).
Οι συµµετέχοντες, εποµένως, φαίνεται ότι ήταν έντονα «τριγωνοποιηµένα» παιδιά
µέσα στο οικογενειακό τους σύστηµα, καθώς στην παιδική τους ηλικία είχαν µεγάλη
πρόσβαση στον κόσµο των ενηλίκων και στις µεταξύ τους συγκρούσεις. Οι γυναίκες
παρατηρείται, ότι εξαιτίας της θέσης τους είχαν αναπτύξει σε υψηλό βαθµό τα
χαρακτηριστικά ενός µικρότερου παιδιού, ενώ οι άνδρες τα χαρακτηριστικά ενός
µεγαλύτερου. Η «τριγωνοποίηση» των ατόµων µέσα στις πατρικές τους οικογένειες
διαµόρφωσε ένα δυσλειτουργικό εαυτό και µία αρνητική αυτοεικόνα, αφού οι πρώιµες
αλληλεπιδράσεις, εικόνες και σχέσεις, µε τις οποίες ήρθαν σε επαφή, ήταν έντονα
δυσλειτουργικές και συγχωνευµένες. Οι συµµετέχοντες (γονείς και παιδιά), βιώνοντας ως
παιδιά µία παρατεταµένη και έντονη «τριγωνοποίηση» ταυτίστηκαν µόνο µε τον έναν γονέα«σύµµαχο» και µε τα χαρακτηριστικά του ενός φύλου. Οι δύο γυναίκες ταυτίστηκαν έντονα
µε τη θηλυκή πλευρά –µε τον αδύναµο εαυτό της µητέρας τους– αναπτύσσοντας, εξαρτητική
συµπεριφορά και αρνητική αυτοεικόνα, όπως και οι κόρες τους και οι δύο άνδρες, όπως και
οι γιοι των δύο διαζευγµένων γυναικών, µε την αρσενική πλευρά –αναπτύσσοντας τις
παραδοσιακές αρρενωπές συµπεριφορές και µία δυσλειτουργική αίσθηση του εαυτού τους.
Στην πραγµατικότητα, όµως, µέσω της «αδύναµης ή ηγετικής» στάσης τα υπό µελέτη άτοµα
εξέφραζαν έντονο δυναµισµό, καθώς προσπαθούσαν να ελέγξουν σε µεγάλο βαθµό το
περιβάλλον τους, προκειµένου να αποφύγουν µία βαθειά ρήξη. Ωστόσο, όλες οι παραπάνω
συµπεριφορές επέτειναν τη διόγκωση της συσσωρευµένης έντασης. Η σύζευξη µε άτοµα
επίσης χαµηλού επιπέδου διαφοροποίησης δηµιούργησε, όπως προβάλλεται και από τις
αφηγήσεις τους, ένα οικογενειακό σύστηµα στο οποίο η συναισθηµατική λειτουργία
κυριαρχούσε και η διανοητική απουσίαζε. Ειδικότερα, τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του
οικογενειακού συστήµατος του κάθε συµµετέχοντα και των υποσυστηµάτων µέσα σε αυτό
χαρακτηρίζονταν από χαµηλή ευελιξία, συναισθηµατική εξάρτηση, χαµηλή αυτονοµία σε
περιόδους έντονου άγχους, δυσκολία αντιµετώπισης των πιέσεων της ζωής, χαµηλό επίπεδο
ελευθερίας και µία ισχυρή επίδραση του «ψευδοεαυτού». Ο «ψευδοεαυτός» του κάθε ατόµου
αναπτύχθηκε µε την πάροδο του χρόνου µέσα στις πατρικές τους οικογένειες και τους
κατέστησε αδύναµους ως προς την ανάληψη της ευθύνης των προσωπικών τους επιλογών και
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την επίτευξη λειτουργικών διαπραγµατεύσεων. Με βάση τα παραπάνω και τις θέσεις των υπό
µελέτη ατόµων, δηµιουργήθηκε µία συζυγική σχέση έντονης συγχώνευσης, µε κοινά
χαρακτηριστικά µε αυτά των πατρικών οικογενειών τους. Τα συναισθηµατικά συστήµατα των
(πρώην) πυρηνικών οικογενειών που προέκυψαν, φαίνεται να ήταν διαχρονικά ασταθή και να
αναζητούσαν διάφορους δυσλειτουργικούς τρόπους να µειώσουν την ένταση και να
διατηρήσουν τη σταθερότητα, τρόπους όπως η εµφάνιση συµπτώµατος στον έναν γονέα
(στην Πετρούλα, στην Ελπίδα, στον Ευκλείδη, στον Ίωνα), η διαταραχή ενός παιδιού (του
Οδυσσέα, της Ζαχαρένιας), η χρόνια και άλυτη (πρώην) συζυγική-γονεϊκή σύγκρουση, η
αποµόνωση-αποκοπή κάποιου µέλους (Ευκλείδης, Τάσος, Άγγελος, Οδυσσέας) και η
διαιώνιση «τριγωνοποιηµένων» σχέσεων µε σκοπό να µειωθεί το άγχος της (πρώην)
συζυγικής δυάδας, αλλά και ολόκληρων των οικογενειακών συστηµάτων.
Ωστόσο, µετά τη λήξη του γάµου τους οι συµµετέχοντες, όπως επισηµαίνουν στις
αφηγήσεις τους, ήρθαν σε επαφή και εκδήλωσαν σε κάποιες φάσεις της ζωής τους έναν
διαφοροποιηµένο εαυτό, κάτι που φαινοµενικά έρχεται σε σύγκρουση µε τη θέση που
κατείχαν µέσα στο οικογενειακό τους σύστηµα.
Στην πραγµατικότητα, όµως, και αυτός ο «άλλος-µετέπειτα» εαυτός τους υπηρετούσε
τη µη διαφοροποίηση και την «τριγωνοποίηση» των µελών. Με άλλα λόγια, η
«διαφοροποιηµένη» συµπεριφορά των µητέρων µοιάζει να µην ήταν προϊόν αυθεντικής
διαφοροποίησης, αλλά µία αντιδραστική συµπεριφορά στην καταπίεση που βίωναν στο
παρελθόν µέσα στην πατρική και συζυγική τους οικογένεια. Οι νέες εκδηλώσεις µοιάζει να
είχαν ως βασικό στόχο και πάλι τη διατήρηση σχέσεων φροντίδας, εξάρτησης, αλλά και
θυµατοποίησης µέσα από την ανάληψη πολλαπλών ρόλων και ευθυνών (η θυµατοποίηση των
γυναικών αποτελούσε ένα κυρίαρχο πρότυπο µέσα στις πατρικές τους οικογένειες).
Αντίστοιχα, οι δύο πατέρες, υιοθετώντας µετά το διαζύγιο αµυντικούς τρόπους αντίδρασης –
παράδοση/παθητικότητα – φαίνεται να είχαν ως στόχο την επανάληψη και επιβεβαίωση του
συντροφικού προτύπου, όπως είχε διαµορφωθεί στις πατρικές τους οικογένειες (επιβαρυµένοι
οι άνδρες από τις γυναίκες), αλλά και την άσκηση ελέγχου του οικογενειακού συστήµατος
από τα αρσενικά µέλη µε ένα διαφορετικό πλέον τρόπο, όχι τόσο προσαρµοσµένο στα
έµφυλα πρότυπα, όπως συνέβαινε στο πλαίσιο του γάµου τους. Όλες οι παραπάνω
φαινοµενικά «διαφοροποιηµένες» συµπεριφορές και αλληλεπιδράσεις σχετίζονταν και
τροφοδοτούσαν άµεσα τη συναισθηµατική συγχώνευση και το χαµηλό επίπεδο
διαφοροποίησης των ατόµων, αφού διαιώνιζαν τις λειτουργίες των µεµαθηµένων ρόλων τους,
συχνά µέσω αντισταθµιστικών ενεργειών, και το «µύθο» των οικογενειών τους. Tα άτοµα
µέσω της συναισθηµατικής αποκοπής κάποιου µέλους ή µέσω της υπέρ-εστίασης προς
κάποιο άλλο, ανέπτυσσαν την ικανότητα αποκοπής του εαυτού τους από τα συναισθήµατα
που συνδέονταν µε τις επώδυνες εµπειρίες. Η αποκοπή αποτελούσε µία «αποτελεσµατική»
άµυνα για τους παθόντες ενάντια στον πόνο του τραύµατος και στη θύµησή του και
αντίστοιχα η υπέρ-εστίαση προς κάποιο µέλος συνιστούσε µία παροδική ανακουφιστική
ενέργεια στην πίεση που ασκούσαν οι παρελθούσες δύσκολες εµπειρίες και απώλειες.
Ωστόσο, αυτοί οι αµυντικοί µηχανισµοί ανέστελλαν τη φυσιολογική λειτουργία των µελών,
επηρεάζοντας τις σχέσεις µεταξύ τους και την κοινωνικό-συναισθηµατική προσαρµογή τους.
Τα τραυµατικά γεγονότα προκαλούσαν συναισθήµατα φόβου, απελπισίας, ανηµποριάς και
έθεταν τα µέλη σε επιφυλακή για να αποτρέψουν µία ενδεχόµενη επανάληψη ή επαναβίωση
των τραυµατικών τους εµπειριών. Αυτού του είδους η υπερδιέγερση καθιστούσε τα µέλη σε
µία διαφορετική κατάσταση λειτουργίας, όπου η αίσθηση απειλής και φόβου τα αποσύνδεε
από την πιθανή αίσθηση ασφάλειας µέσα στο περιβάλλον και την εµπιστοσύνη που αυτά θα
µπορούσαν να νιώσουν. Τα αισθήµατα ανηµποριάς, αδυναµίας και απώλειας µοιάζει να ήταν
κυρίαρχα, καθώς υπερτερούσε η αίσθηση ότι δεν µπορούσαν να κάνουν τίποτα για να
επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.
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11.2.9. Τρόποι επικοινωνίας και τα όρια µε τους σηµαντικούς «Άλλους» – «η πόλωση
της επικοινωνίας»
Εστιάζοντας στην επικοινωνία των υπό µελέτη ατόµων µέσα στο οικογενειακό τους
σύστηµα γίνεται φανερό, ότι υπήρχαν µηνύµατα που διατηρούσαν την ισορροπία στην
οικογένειά τους και, ως επί το πλείστον, άλλα που οδηγούσαν στη σύγκρουση ή και την
απόσταση. Τα σηµαντικότερα λειτουργικά προβλήµατα στην επικοινωνία που
παρουσιάζονταν διαγενεακά, όπως προσδιορίστηκαν µέσα από τις αφηγήσεις των
συµµετεχόντων, ήταν τα εξής: δυσκολία στην επικοινωνία µεταξύ των συντρόφων και µεταξύ
γονέων – παιδιών, αδυναµία λειτουργικής επίλυσης των διαφορών, δυσκολία αναγνώρισης
και επίλυσης των προβληµάτων, άνιση κατανοµή ευθυνών, ανεπαρκής συναισθηµατική
υποστήριξη, µη αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και εξάρτηση. Στον αφηγηµατικό
λόγο των συµµετεχόντων περιγράφεται, ότι από την αρχή του γάµου υπήρχε δυσκολία
διαχείρισης των αρνητικών συναισθηµάτων, απόκρυψη, µη αµεσότητα, αποφυγή,
ανταγωνισµός και µη διάθεση για συνεργασία –συµπτώµατα αρνητικής επικοινωνίας, τα
οποία απέτρεψαν την οικοδόµηση ειλικρινούς επικοινωνίας και κατά τη διάρκεια των ήρεµων
περιόδων µεταξύ των µελών των οικογενειών.
Επιπλέον, σε ότι αφορά την επικοινωνία παρατηρείται να κυριαρχούσαν
παρερµηνείες, οι οποίες προέρχονταν από τις επικοινωνιακές διαφορές µεταξύ των δύο
φύλων. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο διαζευγµένοι άνδρες προσπαθούσαν να επιλύσουν µόνοι
τους τα θέµατα που προέκυπταν και επιδίωκαν να δώσουν οδηγίες στη σύντροφό τους για την
επίλυση κάποιων θεµάτων. Αντίθετα, οι δύο διαζευγµένες γυναίκες προσπαθούσαν να
επικοινωνήσουν µέσω παθητικών αντιδράσεων, προκειµένου να ενδυναµώσουν τις σχέσεις
τους µε το σύντροφό τους και να συνεργαστούν σε θέµατα που αφορούσαν την οικογένειά
τους.
Στο πλαίσιο των σχέσεών τους φανερώνεται, ότι το είδος και η ποιότητα της
επικοινωνίας των (πρώην) συντρόφων διαµόρφωσαν τα όρια, τα οποία καθόρισαν τους
ρόλους τους και τα µοτίβα εξουσίας. Όπως έχει αποδειχθεί, στις οικογένειες των
συµµετεχόντων κυριαρχούσαν διαγενεακά αδύναµοι δεσµοί, γεγονός το οποίο δυσχέραινε την
επικοινωνίας τους, η οποία φαίνεται να ήταν άκαµπτη, εφόσον δεν υπήρχε εναλλαγή των
ρόλων, µεταβίβαση της εξουσίας και δε διαµορφώνονταν νέες ισορροπίες. Αυτοί οι άκαµπτοι
κανόνες, ρόλοι και τρόποι αλληλεπίδρασης που επικρατούσαν στα οικογενειακά
υποσυστήµατα των ατόµων διαµόρφωσαν ένα «κλειστό» οικογενειακό σύστηµα, στο οποίο
εµποδιζόταν η εξέλιξη των µελών, κάτι το οποίο εκφραζόταν µέσα από ένα µέλος –τον
«υποδεικνυόµενο» ασθενή ή τον «υποδεικνυόµενο» κακό– ως προσπάθεια να διατηρηθεί η
ισορροπία και η συνοχή της οικογένειας σε κρίσιµες περιόδους. Ο τρόπος επικοινωνίας µε τα
υπόλοιπα µέλη αναδεικνύεται ότι ήταν άκαµπτος και αναποτελεσµατικός, καθώς στηριζόταν
σε µια διαστρεβλωµένη εικόνα του εαυτού, η οποία προβάλλονταν στους «Άλλους».
Η επικοινωνία στην οικογένεια, επίσης, αποτελεί τον κυριότερο φορέα µετάδοσης
αξιών, προτύπων και διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση των αντιλήψεων της
επόµενης γενιάς. Στην περίπτωση των υπό µελέτη παιδιών, αλλά και των διαζευγµένων
γονέων ως παιδιά, όπως συνέβαινε και µεταξύ των γονέων τους, παρατηρήθηκε ότι
απουσίαζε η ενθαρρυντική και ανοιχτή επικοινωνία, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται στα
παιδιά χαµηλή αυτοεκτίµηση και περιορισµένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
Στο πλαίσιο των υπό µελέτη οικογενειακών συστηµάτων παρατηρήθηκε επιπλέον, ότι
η έλλειψη ανοιχτής επικοινωνίας και η ύπαρξη µυστικών διόγκωναν την ασάφεια, ενίσχυαν
τη χρήση επικριτικών φράσεων, αποθάρρυναν την ακρόαση και την σε βάθος αλληλεπίδραση
µεταξύ των µελών. Το κλειστό είδος της επικοινωνίας µεταξύ των υπό µελέτη µελών ενίσχυε
συγκεκριµένους τρόπους και κανόνες, διαµόρφωνε άλλοτε άκαµπτα και άλλοτε συγκεχυµένα
όρια, απάλειφε διακρίσεις ανάµεσα στα υποσυστήµατα και αυτό επέφερε κόστος σε όλα τα
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µέλη, καθώς κάθε µέλος έχανε την αυτονοµία του, την ανεξαρτησία του και τη δυνατότητα
να πάρει πρωτοβουλίες χωρίς την εµπλοκή κάποιου άλλου µέλους και παράλληλα θέµατα
ταµπού ή θέµατα που αξιολογούνταν ως δύσκολα ή απαγορευτικά. Η ποιότητα της
επικοινωνίας και οι συνέπειές της είχαν αντίκτυπο στον τρόπο ανατροφής των παιδιών και
στη δυσκολία που είχαν να εκφράζονται ελεύθερα και χωρίς ενοχές, στις απόψεις που τους
µεταδόθηκαν µε µορφή εσωτερικού βιώµατος και στις επιλογές που έκαναν όταν
αντιµετώπιζαν κάποια δυσκολία εντός και εκτός του οικογενειακού πλαισίου.
Μέσα από τις ερευνητικές παρατηρήσεις διαφάνηκε ότι η ποιότητα της επικοινωνίας
συσχετιζόταν και µε τη συχνότητα της σύγκρουσης. Τα υπό µελέτη άτοµα, βιώνοντας έντονο
άγχος και έχοντας δηµιουργήσει µία µη λειτουργική επικοινωνία, εµπλέκονταν σε πολλές
συγκρούσεις, συχνά µε µάρτυρες τα παιδιά, οι οποίες επιβεβαίωναν την εικόνα που είχαν
διαµορφώσει για τον «Άλλον»-στόχο και τις οποίες συχνά ενστερνίζονταν και κάποια από τα
υπό µελέτη παιδιά.
Τελικά, όλα τα παραπάνω πρότυπα επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων που
διαµορφώθηκαν µετά το διαζύγιο φαίνονται να σχετίζονται µε τη µαταίωση των
ανεκπλήρωτων επιθυµιών των συµµετεχόντων. Αυτές µοιάζει να βασίζονται στην ανάγκη
των ατόµων για εγγύτητα µε τον «Άλλον» το οποίο παρέχει στα άτοµα ένα αίσθηµα
ασφάλειας (Kitson, 1982· Madden-Derdich & Arditti, 1999). Όταν η ανάγκη για εγγύτητα δεν
ικανοποιήθηκε, τα άτοµα µοιάζει να ανέπτυξαν σχέσεις προσκόλλησης ή απόµακρες σχέσεις
µε άλλα άτοµα για να αντιµετωπιστεί ο φόβος του άγνωστου.
Οι παγιωµένοι τρόποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µοιάζει να οδήγησαν, εντός
των οικογενειακών συστηµάτων, σε πόλωση της επικοινωνίας και να νοηµατοδότησαν το
πρόβληµα ως αρνητικό στοιχείο της προσωπικότητας του «Άλλου» (συντρόφου, γονέα,
αδερφού, παιδιού, κ.ά.). Όπως έχει αναδειχθεί, τα συγκρουσιακά σχήµατα θεµελιώθηκαν
κατά τα πρώτα χρόνια της συµβίωσης και κατά την απόκτηση των παιδιών και καθόρισαν τη
µη ικανοποίηση από την οικογενειακή ζωή, η οποία τελικά οδήγησε σε διαζύγιο. Το διαζύγιο,
ως φάση µετάβασης, µετάβαλλε την επικοινωνία, τη ροή της επικοινωνίας, καθώς κατά την
περίοδο αυτή εσωτερικεύθηκαν τα νέα δεδοµένα, γεγονός που στις περιπτώσεις του Ευκλείδη
και της Πετρούλας δηµιούργησε νέες συγκρούσεις µεταξύ των µελών, ενώ στην περίπτωση
της Ελπίδας και του Ίωνα τις περιόρισε σηµαντικά.
11.2.10. Κοινωνικά συναισθηµατική διαδικασία – «µε το παγωµένο βλέµµα προς τα
έξω»
Παρατηρώντας τη διαγενεακή πορεία της οικογένειας των υπό µελέτη ατόµων γίνεται
κατανοητό, ότι το επίπεδο συναισθηµατικής ρύθµισης των ίδιων των ατόµων και της
οικογένειάς τους βρίσκεται σε συνάρτηση µε την αυτοαντίληψή τους και µε τους
µεµαθηµένους τρόπους αντίδρασης. Τα υπό µελέτη άτοµα, από το παρελθόν έως και σήµερα,
είχαν «διδαχθεί», είχαν εσωτερικεύσει, µέσω των οικογενειακών προτύπων και
αλληλεπιδράσεων, ότι όταν το άτοµο βιώνει ισχυρές απειλητικές καταστάσεις, στις οποίες
αντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε δύναµη διαφυγής, η ψυχή ή/και το σώµα θα
πρέπει να «παγώσει», προκειµένου να εισέλθει µε κάθε κόστος σε µία κατάσταση στην οποία
έχει τη συνειδητή ή ασυνείδητη πεποίθηση, ότι δε θα νιώθει πόνο ή θα νιώθει τόσο όσο
πιστεύει ότι µπορεί να διαχειριστεί. Παράλληλα, µελετώντας τα άτοµα µέσα στο πλαίσιό τους
παρατηρήθηκε, ότι η οικονοµική και κοινωνική κρίση όχι µόνο ενίσχυσε περαιτέρω τέτοιες
συµπεριφορές, αλλά παράλληλα τις διόγκωσε σε σχέση µε το παρελθόν, αφού το άγχος, το
οποίο µεταδιδόταν µεταξύ των γενεών λειτούργησε συσωρευτικά, γεγονός το οποίο επέτεινε
φαινόµενα κοινωνικής οπισθοδρόµησης και δυσχέραινε τη διαφοροποίηση των ατόµων.
Τα «συµπτώµατα» της κοινωνικής παλινδρόµησης περιλαµβάνουν φαινόµενα όπως:
αύξηση της βίας, ένα αυξανόµενο ποσοστό διαζυγίων, µεγαλύτερη πόλωση, κ.ά. Η έξαρση
462

αυτών των φαινοµένων και των διαδικασιών σχετίζεται µε τηνεπίδραση της οικονοµικήςκοινωνικής κατάρρευσης, την έλλειψη ευκαιριών και την απουσία ενός κράτους πρόνοιας, τα
οποία έµµεσα υποσκάπτουν τη θετική αυτοεικόνα των ατόµων, το επίπεδο ασφάλειας,
αυτονοµίας και τη δυνατότητα για ελεύθερες επιλογές. Εξαιτίας όλων αυτών, τα υπό µελέτη
άτοµα που ήρθαν αντιµέτωπα µε την ατοµική και κοινωνικο-οικονοµική κρίση, παραδόθηκαν
και αποδείχθηκαν περισσότερο πρόθυµα να κοιτάξουν «έξω» από το σύστηµα και τον εαυτό
τους από ότι «µέσα», το οποίο θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν σε µία σε βάθος αλλαγή µε
µακροπρόθεσµη προοπτική.
Οι περισσότεροι πολιτισµοί, όπως και οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας, έχουν
την τάση να κρίνουν ως αδυναµία και δειλία την ενστικτώδη παράδοση µπροστά σε µία
συντριπτική απειλή, κάτι το οποίο πλήττει σε µεγάλο βαθµό την αυτοεικόνα και το επίπεδο
προσαρµογής των ατόµων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι, µεταξύ των οποίων
και οι συµµετέχοντες, να κατηγορούν τον εαυτό τους και να νιώθουν ενοχές για τις
«αδύναµες», αναποτελεσµατικές και «λάθος» αντιδράσεις και επιλογές τους. Εξαιτίας αυτού,
πολλά άτοµα παγιώνουν ως τρόπο αντίδρασης σε δύσκολες καταστάσεις το «πάγωµα» –την
καθήλωση, την παθητικότητα, τη φυγή, την προσκόλληση– ως στρατηγική επιβίωσης, ως
προσπάθεια να συγχωρέσουν τον εαυτό τους, να µετριάσουν τον πόνο, που προέρχεται όχι
µόνο από το τραυµατικό γεγονός αυτό καθ’ αυτό, αλλά και από την πίεση που ασκούν τα
κοινωνικά στερεότυπα για τέτοιου είδους αντιδράσεις. Παράδοξο της σύγχρονής
(µετανεωτερικής)µας εποχής, βιώνοντας η κοινωνία µία χωρίς προηγούµενο οικονοµική –
κοινωνική – ψυχική εξαθλίωση, αποτελεί ότι οι αντιδράσεις «παγώµατος» προωθούνται και
ενισχύονται από τις επίσηµες ηγεσίες σε κάθε επίπεδο και µε κάθε τρόπο (βίαιο ή µη) και
µέσο (π.χ. µέσα από τα Μ.Μ.Ε, τους επίσηµους φορείς, κ.ά.), ως ο µοναδικός τρόπος
αντίδρασης και ελέγχου της κοινωνικής και προσωπικής οδύνης (π.χ. η φυγή, η
παθητικότητα, η παραίτηση, η αδράνεια, η αδιαφορία, ακόµα και η αυτοκτονία
µετατρέπονταισε τρόπους διαφυγής από το «αδιέξοδο» πρόβληµα, τις ανεκπλήρωτες ανάγκες,
το αίσθηµα απελπισίας και αβοήθητου). Με τον τρόπο αυτό αφαιρείται εντέχνως,
συστηµατικά και επίµονα από την κοινωνία η ελπίδα για ένα ευοίωνο µέλλον και η πίστη για
τη δυνατότητα εγγραφής ενός παροντικού – µελλοντικού εναλλακτικού κοινωνικού
«σεναρίου», το οποίο µπορεί να εγγραφεί από τους ίδιους τους πολίτες µέσα από ενεργητικές
δράσεις και αντιδράσεις (αντίθετες από αυτές του «παγώµατος») και το οποίο θα προωθεί την
ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευηµερία όλων των πολιτών. Τόσο το πολιτικό
κατεστηµένο, όσο και το κατεστηµένο του σύγχρονου επιστηµονικού κόσµου, όχι µόνον
προωθούν αντιδράσεις «παγώµατος», αλλά ενισχύουν περαιτέρω τον κοινωνικό αποκλεισµό
και την αυτο-ενοχή των ατόµων, εποµένως και την περαιτέρω καθήλωσή τους, την οποία
θεωρούν ως µη κανονική/ανεπιθύµητη, που απαιτεί µόνον ατοµική θεραπεία και στην
καλύτερη περίπτωση υποστηρίζουν, ότι η κοινωνικό-οικονοµική κρίση αποτελεί «εκλυτικό»
παράγοντα του ψυχικού πόνου, αδιεξόδου και «παγώµατος» και όχι κύρια αιτία του.
11.2.11. Αντί επιλόγου: Αναστοχαστικά συµπεράσµατα
Από τα ερευνητικά ευρήµατα προβάλλεται ότι στην σηµερινή εποχή συνεχίζει να
κυριαρχεί το πυρηνικό µοντέλο οικογένειας, το οποίο ορίζεται ως το «φυσιολογικό».
Παράλληλα όµως υπάρχει έντονη αµφιθυµία για το θεσµό του γάµου και την δηµιουργία
οικογένειας, η οποία ενισχύεται από την σηµερινή κοινωνικό-οικονοµική πραγµατικότητα. Οι
σύγχρονες πρακτικές αγωνίζονται να διατηρηθεί ο θεσµός του γάµου και της πυρηνικής
οικογένειας παρόλο που οι σχέσεις µεταξύ των µελών και το ποσοστό του διαζυγίου
παραµένουν αρκετά επιβαρυµένα (Bowlby, 2007: 309).
Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής προσπάθειας προέκυψαν αλληλεπιδραστικά συνκατασκευές µέσα από τις διαδικασίες της γλώσσας, τις προσωπικές ταυτότητες, το διάλογο,
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το νέο νόηµα που δηµιουργήθηκε από τους συµµετέχοντες και ίσως ακόµη από την
ερευνήτρια που και η ίδια τυγχάνει να σχετίζεται προσωπικά µε το βίωµα του διαζυγίου στο
πλαίσιο του κοινωνικού διαδραστικού συστήµατος που αναπτύχθηκε µε τους συµµετέχοντες
της µελέτης. Οι λέξεις στο πλαίσιο των αφηγήσεων και των αλληλεπιδράσεων έχουν
κυρίαρχη θέση στο παρόν ερευνητικό εγχείρηµα, καθώς το νόηµα των λέξεων συνδέεται και
µε το συναισθηµατικόβίωµα. Η αλλαγή, επίσης, τουνοήµατος των λέξεων αναδεικνύει το
συνεχώς µεταβαλλόµενο χαρακτήρα των ερµηνειών και των συναισθηµατικών βιωµάτων.
Στο πλαίσιο των συν-κατασκευών αυτών, αν και µπορεί κανείς να διακρίνει συγκεκριµένα
πρότυπα συµπεριφοράς που αναδεικνύονται και στη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνονται
επίσης διαφορές που κατανοούνται υπό το πρίσµα των πολλαπλών πραγµατικοτήτων (Becvar
& Becvar, 2003).
Από τις αφηγήσεις των συµµετεχόντων φαίνεται να επιβεβαιώνεται η
κοινωνικοπολιτισµική θεωρία που υπογραµµίζει τη σχέση µεταξύ των πρώιµων
περιβαλλόντων των παιδιών και της ανάπτυξης τους. Ωστόσο, παρά τις θεωρητικές
µετατοπίσεις σχετικά µε τη φύση της ανάπτυξης και του συνεχιζόµενου προβληµατισµού
σχετικά µε την έννοια της οικογένειας, είναι φανερό ότι οι παράγοντες που οδηγούν στο
διαζύγιο περιλαµβάνουν και µια σειρά ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών στοιχείων.
Η ιδέα του Vygotsky (όπως αναφέρεται στο Bowlby, 2007· McCain et al., 2007·
Shanker, 2008, 2012· Headhead Adshead, 2010· Fox, 2012) για την συναισθηµατική βίωση
του περιβάλλοντος (perezhivanie) παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης των
εσωτερικών διαδικασιών της διαδικασίας του διαζυγίου από την οπτική γωνία του κάθε
συµµετέχοντα και της θέσης του µέσα στο οικογενειακό σύστηµα. Ένα σηµαντικό µέρος της
έρευνας δείχνει ότι οι αλληλεπιδράσεις των ατόµων ως παιδιά επηρεάζουν καθοριστικά τα
πρότυπαδιαχείρισης τόσο των καλών όσο και των δύσκολων εµπειριών. Όλοι οι
συµµετέχοντες διαπιστώνεται ότι είχαν αναπτύξει ανασφαλή δεσµό µε τους γονείς τους, οι
οποίοι δεν διέθεταν την ικανότητα να ανταποκρίνονται µε λειτουργικό τρόπο στις ανάγκες
των παιδιών τους (McCain et al., 2007· Shanker, 2008, 2012· Fox, 2012). Με άλλα λόγια,
αναδεικνύεται ότι το µάκρο και µίκρο πλαίσιο, ως βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης,
επηρέασαντόσο τις γνωστικές δοµές των υπό µελέτη ατόµων όσο και το επίπεδο
συναισθηµατικής τους διαφοροποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές προβάλλεται ότι οι
δυσλειτουργικές συµπεριφορές και οι συναισθηµατικές δυσκολίες θα πρέπει να αναζητηθούν
στα ακατάλληλα κοινωνικό-πολιτισµικά οικογενειακά πλαίσια ανάπτυξης των ατόµων, σε
δυσλειτουργικές εµπειρίες κατά την παιδική τους ηλικία, στις κακοποιητικές ή χειριστικές
συµπεριφορές και στο κοινωνικό περιβάλλον και την κουλτούρα (Glassman, 1995) που
ενισχύουν τα δυσλειτουργικά έµφυλα πρότυπα. Γίνεται φανερό ότι οι επικοινωνιακές και
άλλες ικανότητες των υπό µελέτη ατόµων δεν ενισχύθηκαν µε αποτέλεσµα οι εµπειρίες και οι
ικανότητες των συµµετεχόντων όταν ήταν παιδιά να µην οργανωθούν και να µην
αναπτυχθούν µε έναν κατάλληλο τρόπο. Εποµένως, οι συναισθηµατικές και συµπεριφορικές
δυσκολίες των συµµετεχόντων κατά την διάρκεια του διαζυγίου δεν αποτελούν πρωτογενείς
καταστάσεις, αλλά δευτερογενείς συνέπειες που οφείλονται στην πίεση, το άγχος και στις
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν στο διαγενεακό τους περιβάλλον και που λόγω των γνωστικών
και συναισθηµατικών τους ελλειµµάτων αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και
τις προκλήσεις µε τις οποίες ήρθαν αντιµέτωποι. Ταυτόχρονα, από τις αφηγήσεις των
συµµετεχόντων φανερώνεται ότι στα τέσσερα οικογενειακά συστήµατα δεν είχε αναπτυχθεί
µε κατάλληλο τρόπο ο λόγος και η λεκτική αλληλεπίδραση των µελών της κάθε οικογένειας
ή αυτή γινόταν µε έναν δυσλειτουργικό τρόπο, κάτι το οποίο ερµηνεύει τις ακατάλληλες
συµπεριφορές τους, καθώς ο λόγος αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσµατική οργάνωση και
τον έλεγχο της συµπεριφοράς.
Ωστόσο, η υποκειµενική εµπειρία του διαζυγίου έχει λάβει µικρή προσοχή, δηλαδή το
να προσεγγίζεται ως προσωπική εµπειρία του περιβάλλοντος µέσα από τον συναισθηµατικό
464

«φακό» του υποκειµένου (Blunden, 2010). Με άλλα λόγια, τα βιώµατα των ατόµων στο
πλαίσιο του διαζυγίου σχετίζονται κυρίως µε τις συναισθηµατικές τους καταστάσεις, δηλαδή
µε τις εσωτερικές και υποκειµενικές τους γνωστικές διεργασίες και συµπεριφορές
(Bozhovich, 2009) και κατά συνέπεια έχουν ένα «υποκειµενικόαντίκτυπο» στη ζωή τους και
στο περιβάλλον τους. Αυτό σηµαίνει µεταξύ άλλων, ότι το κάθε άτοµο βιώνει τις εµπειρίες
του µε έναν µοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο, ο οποίος εκ των πραγµάτων επηρεάζει την
καθηµερινή τους συναισθηµατική ζωή. Αυτές οι διακρίσεις είναι σηµαντικό να γίνουν για να
επισηµανθεί η σηµασία της κατανόησης του πώς η επιρροή των διαδικασιών είναι
συνδυασµός εσωτερικώνκαι εξωτερικών παραγόντων. Το αντικειµενικό πλαίσιο του
διαζυγίου, δηλαδή, διαµεσολαβείται από συναισθηµατικούς και υποκειµενικούςπαράγοντες,
γεγονός που η ποιοτική έρευνα που εφαρµόσαµε στην παρούσα έρευνα έχει αναδείξει.
Δηλαδή, τα άτοµα µπορεί να βιώσουν το ίδιο αντικειµενικό γεγονός ή πλαίσιο µε
διαφορετικούς τρόπους και για τον καθένα να έχει διαφορετικό νόηµα και συνέπειες. Η οικοσωµατικο-βιωµατική κατάσταση του ατόµου καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το
περιβάλλον βιώνεται (Πουρκός, 2016) και αυτό µας βοήθησε να δούµε τον τρόπο µε τον
οποίο το ίδιο το πλαίσιο του διαζυγίου βιώνεται από τα υποκείµενα της έρευνάς µας. Το
πλαίσιο ως µια «εξωτερική» δοµή ή ένα «εξωτερικό» γεγονός αλλάζει συνεχώς και
αναδιοργανώνεται µέσα από το πρίσµα της συναισθηµατικής εµπειρίας του κάθε
συµµετέχοντα (González Rey, 2011).
Μιλώντας µεθοδολογικά, επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο ως σχεσιακό,
αλληλεπιδραστικό και δυναµικό φαινόµενο (Πουρκός, 2016), δηµιουργεί προκλήσεις στον
ερευνητή και απαιτεί να γίνει αποσαφήνιση του πώς οι εξωτερικοί παράγοντες αποδίδονται
ως διαφορετικές βιωµατικές αξίες διαµέσου των µεταµορφώσεων τους στις συναισθηµατικές
καταστάσεις του κάθε ατόµου (González Rey, 2009). Αυτή η διαδικασία/«διάθλαση» προάγει
ένα σύνθετο δυναµικό πλαίσιο (Mahn & John-Steiner, 2002· Bozhovich, 2009· Fakhrutdinova
& Favorov, 2010) και γεννά το ερώτηµα πώς να συµφιλιωθεί και να κατανοηθεί η
υποκειµενική φύση της εµπειρίας του διαζυγίου µέσα στα κοινωνικά διαµορφωµένα πλαίσια.
Μέσα από τα ερευνητικάευρήµατα επιβεβαιώνεται η άποψη ότι το πλαίσιο «παραµορφώνεται
µέσω του πρίσµατος του καθενός» (Smagorinsky, 2011: 336) και αλλάζει καθώς τα γεγονότα
«διαθλώνται» µέσω των συναισθηµάτων, γεγονός που επισηµαίνει την µοναδικότητα της
σχέσης του ατόµου µε το περιβάλλον (González Rey, 2009). Η σύλληψη αυτής της σχέσης
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της διερεύνησης των συναισθηµάτων του ατόµου µέσα στα
κοινωνικοπολιτισµικά πλαίσια διερευνώντας τις συγκυριακές επιρροές στη συµπεριφορά του.
Το πλαίσιο ή το γεγονός/διαδικασία αλλάζει καθώς είναι «διαρθρωµένο» µέσω του
συναισθήµατος. Τα συναισθήµατα από την άλλη, δρουν, προσανατολίζονται και
προσαρµόζονται ανάλογα την σχέση του ατόµου µε το περιβάλλον του (Bozhovich, 2009·
Fakhrutdinova & Favorov, 2010· Smagorinsky, 2011). Συνοψίζοντας, η «υποκειµενική
εµπειρία» µας προσφέρει ένα πλαίσιο ερµηνείας του γιατί τα υποκείµενα της έρευνάς µας
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το βίωµα και τις αντιλήψεις του διαζυγίου, οι
οποίες καθορίζονται από µια σειρά παραγόντων και διαδικασιών όπως είναι:
1. Η υποκειµενική εµπειρία του φροντιστή. Αναφερόµαστε εδώ στην υποκειµενική
εµπειρία του φροντιστή (µητέρας ή πατέρα) µέσω ενός γνωστικού και όχι
συναισθηµατικού «φακού». Έννοιες όπως είναι η ενσυναισθητική λειτουργία και η
νοοτροπία έχουν συµβάλει στην κατανόηση των σχέσεων βρέφους – φροντιστή, που
αποκαλύπτουν µια συσχέτιση µεταξύ του βαθµού διαισθητικότητας του φροντιστή
όσον αφορά τις ψυχικές καταστάσεις του βρέφους τους και την ποιότητα της
προσκόλλησης (Koren-Karie et al., 2002· Meins et al., 2003· Fonagy et al., 2007·
Degotardi & Davis, 2008). Η ενσυναισθητική λειτουργία αφορά την ικανότητα του
φροντιστή να αποσπάται από την συναισθηµατική εµπειρία του, προκειµένου να
ανταποκρίνεται στην ψυχική διάθεση του βρέφους (όπως αναφέρεται στο Bouchard et
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al., 2008: 48). Συσχετίζοντας το ζήτηµα αυτό µε την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται
ότι τα άτοµα είχαν βιώσει µια διαταραγµένη συναισθηµατική επικοινωνία µε τις
µητέρες τους, επηρεάζοντας δυσµενώς την ποιότητα της προσκόλλησης
(Grienenberger et al., 2005· Fonagyetal, 2007, Bouchard et al., 2008). Διαπιστώνεται
ότι οι µητέρες είχαν την τάση να ανταποκρίνονται στα παιδιάτους µε βάση τις δικές
τους ανάγκες και όχι τόσο των ίδιων των παιδιών τους, καθώς είχαν χαµηλό επίπεδο
συναισθηµατικής διαφοροποίησης και καθοριζόταν από το κατά πόσο η συµπεριφορά
του παιδιού θεωρούταν ότι υποστήριζε ή υπονόµευε τους προσωπικούς στόχους και
τις προσδοκίες τους. Επίσης, οι δυσµενείς συναισθηµατικές συνέπειες φάνηκε ότι δεν
οφείλονταν απλώς στις ελλείψεις των γονέων να προσαρµόζονται και να ρυθµίζουν
την συµπεριφορά τους, αλλά επίσης από το εάν η συµπεριφορά του παιδιού ήταν σε
σύγκρουση µε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των γονιών (Dix et al., 2004). Εποµένως,
οι γνωστικές διαδικασίες της ενσυναίσθησηςκαι ρύθµισης πάντα διασταυρώνονται
µέσω των συναισθηµατικών καταστάσεων, γεγονός που προβάλλει την ανάγκη
κατανόησης των συναισθηµάτων που υποκρύπτονται πίσω από αυτές προκειµένου να
γίνει κατανοητή η συµπεριφορά.
2. Η διαδικασία της ερµηνείας και της ανταπόκρισης.Η συµπεριφορά είναι ένα θέµα
µε ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Με βάση τις αναλύσεις των περιπτώσεων προβάλλεται
ότι οι αντιδράσεις και οι νέες δυναµικές που διαµορφώθηκαν µετά από το διαζύγιο
στις υπό µελέτη οικογένειες βασίζονταν κυρίως στις µεµαθηµένες αντιδράσεις. Με
άλλα λόγια, αναδεικνύεται ότι οι γονείς και τα παιδιά αναπαρήγαγαν συχνά
αντιδράσεις των γονιών τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια δυσλειτουργική
αντίδραση στο πλαίσιο συγκρουσιακών περιβαλλόντων µπορεί να στρεφόταν προς
τον «Άλλον» ή προς τον ίδιο τον εαυτό. Τα µέλη που κατηγορούσαν φανερά ή
κεκαλυµµένα τον εαυτό τους ότι ήταν υπεύθυνα για το διαζύγιο τους µοιάζει να
αισθάνονταν κυρίως θλίψη και ενοχή. Από την άλλη πλευρά, εκείνα που
κατηγορούσαν τον Άλλον ένιωθαν κατά κύριο λόγο θυµό. Από το λόγο των δυο
διαζευγµένων µητέρων προβάλλεται ως κυρίαρχο µοτίβο η ανάγκη να
εξισορροπήσουν την επιθυµία για αυτοπραγµάτωση µε την συντριπτική αίσθηση της
υποχρέωσης και της ευθύνης απέναντι στα παιδιά τους, όπως επιτάσσει ο κυρίαρχος
λόγος σε ό,τι αφορά την κάλυψη των συναισθηµατικών και υλικών αναγκών. Οι
ανάγκες σε σχέση µε τα παιδιά τους εστιάστηκαν στην οικονοµική διαβίωση, στην
σωµατική ασφάλεια και στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών. Οι ίδιες
προσδιόρισαν ως επιτακτική ανάγκη την συνεχή φυσική και συναισθηµατική τους
παρουσία, η οποία θεωρούσαν ότι αποτελούσε και αντιστάθµισµα στη φυσική και
συναισθηµατική απουσία των πρώην συντρόφων τους. Σε αυτό το σηµείο
αναδείχθηκε ότι η παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών προσδιοριζόταν ως
πηγή απόλαυσης, αλλά και ως πηγή συνεχούς ανησυχίας, ως «εµπόδιο» στον τοµέα
της εργασιακής, της κοινωνικής και της προσωπικής τους ανάπτυξης. Αυτή η
ανησυχία µοιάζει να ενισχυόταν από την ύπαρξη κρίσιµων γεγονότων στη ζωή ενός
από τα παιδιά τους (π.χ. ασθένεια, αναπτυξιακά προβλήµατα) και από το δικό τους
ιστορικό ψυχολογικής ή/και σωµατικής κακοποίησης. Η απουσία του πατέρα στην
φροντίδα των παιδιών, αν και προσδιοριζόταν ως η πιο σηµαντική πηγή της
απογοήτευσης, της συναισθηµατικής-σωµατικής επιβάρυνσης και της συντριπτικής
αίσθησης της ευθύνης, παράλληλα παρατηρήθηκε ότι οι µητέρες συχνά σαµπόταραν
την πατρική παρουσία. Στην µια περίπτωση, εξαιτίας των συναισθηµάτων θυµού προς
τον πρώην σύντροφο και στην άλλη περίπτωση, εξαιτίας της σχέσης προσκόλλησης
που είχε αναπτυχθεί µε τα παιδιά. Ταυτόχρονα, οι δυο διαζευγµένες γυναίκες
ανέδειξαν ότι ένα επιπλέον κυρίαρχο εµπόδιο της προσωπικής τους εξέλιξης και της
ικανοποίησης των επιθυµιών τους ήταν η στάση της πατρικής οικογένειας, η οποία
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τους παρείχε οικονοµική υποστήριξη, αλλά αυτή συνοδευόταν µε υπονόµευση και
αρνητική κριτική των προσωπικών τους επιδιώξεων, κάτι το οποίο ενίσχυε το επίπεδο
του άγχους τους και περιόριζε το επίπεδο της συναισθηµατικής τους ανεξαρτησίας. Σε
σχέση µε τους πατέρες, από το σύνολο των αφηγήσεων τους αναδεικνύεται ότι και
αυτοί, όπως και οι µητέρες, βίωναν ποικίλους φυσικούς και συναισθηµατικούς
αγχογόνους παράγοντες τόσο πριν όσο και µετά το διαζύγιο, οι οποίοι επηρέαζαν την
συναισθηµατική τους υγεία. Κύρια πηγή άγχους φάνηκε να ήταν οι αξιολογούµενες
από τους ίδιους καταχρηστικές συµπεριφορές των πρώην συζύγων τους σε ό,τι αφορά
την σχέση µε τα παιδιά τους. Όλες αυτές οι συµπεριφορές ισχυρίστηκαν ότι
επηρέασαν δυσµενώς την σχέση τους µε αυτά, δηµιουργώντας πραγµατική ή
φαντασιακή απώλεια του πατρικού τους ρόλου και η οποία θεωρούταν συνέχεια των
σταδιακών συσσωρευµένων πιέσεων που βίωναν µέσα στον γάµο τους. Από τις
αφηγήσεις των δυο πατέρων ήταν κυρίαρχο το συναίσθηµα της µοναξιάς, της
αποµόνωσης, της λαχτάρας, της ανασφάλειας και του αισθήµατος απώλειας, καθώς
βίωναν αισθήµατα στέρησης των παιδιών, την αίσθηση ότι δεν ανήκουν σε έναν
οργανισµό και το αίσθηµα αδικίας, καθώς το σύστηµα της δικαιοσύνης κρινόταν
άδικο και αναποτελεσµατικό σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση µιας ολοκληρωµένης και
ισότιµης συµµετοχής τους µετά το διαζύγιο στην ανατροφή των παιδιών. Επίσης, σε
αρκετά σηµεία του αφηγηµατικού τους λόγου προβαλλόταν ο φόβος της οικειότητας.
Όλα τα προαναφερθέντα συναισθήµατα συχνά έκαναν την εµφάνιση τους
«µεταµφιεζόµενα» µε την µορφή αυτοκαταστροφικών συµπεριφορών, επεισοδίων
οργής και ενοχής, καθώς το παρόν χωρο-χρονικό πλαίσιο είναι λιγότερο ανεκτικό
προς τους πατέρες σε ό,τι αφορά την εξωτερίκευση συναισθηµάτων, όπως είναι το
αίσθηµα µοναξιάς, θλίψης, κ.ά. Παράλληλα, αυτοί οι περιορισµοί αποτυπώθηκαν και
σε επίπεδο σχέσης πατέρα – παιδιού. Ο σύντοµος χρόνος των πατέρων µε τα παιδιά
τους και τα ισχύοντα πρότυπα περί πατρότητας και αρρενωπότητας δεν επέτρεπαν
στους δυο πατέρες να σχετιστούν µε τα παιδιά τους σε ένα βαθύτερο συναισθηµατικό
επίπεδο, καθώς η άσκηση του πατρικού ρόλου περιοριζόταν κατά κύριο λόγο στον
ρόλο του «διασκεδαστή» και του παρόχου. Η κυρίαρχη αίσθηση ανασφάλειας µοιάζει
να σχετιζόταν µε την αίσθηση απώλειας του ελέγχου, καθώς στερούνταν ένα ακριβές
«σενάριο» άσκησης της πατρότητας µετά το διαζύγιο. Υποστηρίζεται ότι όταν οι
“επισκέψεις” περιορίζονται από τον χρόνο και την τοποθεσία τείνει να δηµιουργηθεί
µια τεχνητή ατµόσφαιρα (Kruk, 1993). Ερχόµενοι αντιµέτωποι µε αυτή την νέα
πραγµατικότητα, ο ένας πατέρας συνέχισε τον αγώνα να βλέπει το παιδί του ενώ ο
άλλος παραιτήθηκε από αυτόν, καθώς είχε την αντίληψη ότι ο αγώνας ήταν άνισος και
επιδίωκεστο να αισθάνεται καλά µετά την αποσύνδεση από τα δυο του παιδιά. Όπως
φάνηκε στην παρούσα έρευνα, η παραίτηση από την πατρική συµµετοχή ενισχύθηκε
στην περίπτωση του διαζευγµένου πατέρα που η πρώην σύντροφος του
ξαναπαντρεύτηκε, το οποίο πιθανόν να δηµιούργησε νέες συναισθηµατικές
προσκολλήσεις, π.χ. παιδιών – πατριού και στην οποία υπήρχε µεγάλη γεωγραφική
απόσταση πατέρα – παιδιών. Επίσης, η προσθήκη ενός νέου συζύγου (και
ενδεχοµένως, ενός «νέου πατέρα») αυξάνει την πολυπλοκότητα του διϋπυρηνικού
οικογενειακού συστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πρώην σύζυγοι είναι είτε περιττό
είτε πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουν τα επίπεδα εµπλοκής µε τα παιδιά τους
(Buehler & Ryan, 1994). Όµως και οι δυο µορφές του πατρικού αγώνα είχαν ως
αποτέλεσµα τον συναισθηµατικό πόνο, ο οποίος εκφραζόταν µέσω του
συναισθήµατος του θυµού, που άλλοτε κατευθυνόταν προς την πρώην σύντροφο και
άλλοτε προς το νοµικό σύστηµα που προσδιορίζονταν ως οι κύριοι υπεύθυνοι για την
κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει και για την αντίσταση ή απόρριψη που
λάµβαναν από τα παιδιά τους. Θεωρούσαν ότι τα παιδιά τους είχαν υποστεί «πλύση
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εγκεφάλου» από τις µητέρες τους και οι ίδιοι δεν είχαν την ευκαιρία να
υπερασπιστούν την δική τους θέση ή καλούνταν συνεχώς να αποδείξουν το αντίθετο
των µητρικών ισχυρισµών, κάνοντας ακόµα πιο δύσκολες και αγχωτικές τις επαφές
τους µε τα παιδιά. Μελετώντας τις περιπτώσεις της παρούσας έρευνας αναδεικνύεται
ότι όλα τα µέλη µετέβησαν από µια γνωστή κατάσταση σε µια άγνωστη, στην οποία
κυρίαρχα µοτίβα ήταν η πατρική απουσία ή η µερική πατρική παρουσία, το αίσθηµα
υπέρ-ευθύνης των µητέρων και το αίσθηµα µοναξιάς. Ωστόσο, οι ιστορίες των υπό
µελέτη ατόµων δεν περιγράφουν µόνο τα δυναµικά περιστατικά µέσα στο
οικογενειακό τους σύστηµα και τις επώδυνες προκλήσεις που ήρθαν αντιµέτωποι µετά
το διαζύγιο, αλλά παράλληλα παρέχουν µια «φωνή» που προσφέρει µια εναλλακτική
προσέγγιση του διαζυγίου. Ειδικότερα, παρά τις δύσκολες πτυχές του διαζυγίου,
αναδεικνύεται µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε
σταθµό προσωπικής ανάπτυξης, καθώς τα µέλη των διαζευγµένων νοικοκυριών
θεώρησαν ότι µέσα από τη διαδικασία του διαζυγίου κλήθηκαν να ανακαλύψουν και
να διαχειριστούν πεδία, τα οποία δεν θα µπορούσαν να γνωρίσουν αν παρέµεναν στο
γάµο. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια να κατανοήσουν το διαζύγιο, τα αίτια του και να
διαχειριστούν τα νέα δεδοµένα θεωρήθηκε ότι παρείχε στους ίδιους συχνά µια
αίσθηση ενδυνάµωσης. Η προσπάθεια οικοδόµησης µιας νέας ταυτότητας στο πλαίσιο
των αλλαγών µετά το διαζύγιο έδωσε µια αίσθηση αυξανόµενης αίσθησης
ανεξαρτησίας από το γεγονός ότι µετά το διαζύγιο ένιωσαν την επιθυµία και την
επιτακτική ανάγκη να καλλιεργήσουν τις δικές τους αξίες και συµφέροντα που θα
διευκόλυναν την ζωή τους. Ωστόσο, η πρόκληση είναι ότι τα µέλη και ειδικά οι
διαζευγµένοι γονείς, υιοθετώντας µια αποσπασµένη ψυχολογική θέση, τα υπόλοιπα
µέλη αφήνονταν να διαχειριστούν µόνα τους τις συναισθηµατικές καταστάσεις, καθώς
οι προσπάθειες αυτορρύθµισης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, µπορεί να
υπαγορεύσουν ποια συναισθήµατα είναι επιτρεπτά να εκφράζονται και ποια όχι
δηµιουργώντας σηµαντικές εµπλοκές. Σε ό,τι αφορά τους τέσσερις διαζευγµένους
γονείς φάνηκε ότι αγωνίζονταν να κατανοήσουν τις εµπειρίες τους και να
διαχειριστούν τα δικά τους αµφιθυµικά συναισθήµατα. Αυτή η διαδικασία
αναπόφευκτα ενθάρρυνε συµπεριφορές που σε κάποιες περιπτώσεις διευκόλυναν και
σε άλλες εµπόδιζαν την γονική συνεργασία. Μέσω όλων αυτών διαµορφωνόταν η νέα
οµοιόσταση των διαζευγµένων οικογενειών, δηλαδή οι συµπεριφορές που καθορίζουν
τα πρότυπα αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έντονου στρες. Οι τέσσερις
συµµετέχοντες δήλωσαν ότι βιώσαν ριζικές αλλαγές στα πρότυπα της ζωής τους και
στην συναισθηµατική τους οργάνωση, τα οποία αµφισβητούσαν την προϋπάρχουσα
ταυτότητά τους και γέννησαν την ανάγκη για τη δηµιουργία νέας. Ωστόσο, η πορεία
για την κατασκευή µιας νέας ταυτότητας ήταν ένας «δρόµος» γεµάτος εσωτερικές
συγκρούσεις και υπαρξιακά διλήµµατα, τα οποία ενθάρρυναν την δηµιουργία
δυσλειτουργικών συχνά µηχανισµών άµυνας και ενίσχυαν την αντίσταση στην
αλλαγή, καθώς όλα αυτά βιώνονταν µε έναν επώδυνο τρόπο. Οι συµµετέχοντες δεν
ήταν σε θέση να ρυθµίσουν τα δικά τους συναισθήµατα και να αναλάβουν την ευθύνη
για τις συµπεριφορές τους. Ακόµα και στα σηµεία των αφηγήσεων που οι
συµµετέχοντες προέβαιναν σε κάποιου είδους αυτοκριτική σε σχέση µε το ρόλο τους
στη διαδικασία του διαζυγίου, αυτό πραγµατοποιείτο υπό το πρίσµα του ρόλου του
«θύµατος» και όχι από την θέση ενός συναισθηµατικά ανεξάρτητου ενήλικα.
Παράλληλα, φάνηκε ότι οι σχέσεις και οι συζητήσεις ανάµεσα σε γονείς και παιδιά
συχνά άλλαζαν ανάλογα την συµπεριφορά των γονέων, την στάση του ενός γονέα
προς τον άλλον και το καθεστώς της επιµέλειας. Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα
παιδιά αποµακρύνονταν από τον γονέα, παροδικά ή µόνιµα, τον οποίο αξιολογούσαν
ως κύριο υπεύθυνο του διαζυγίου και ο οποίος δεν έµενε καθηµερινά µαζί τους.
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Επίσης, από τις επιλογές του γονέα (του πατέρα) µέσω των οποίων έστελνε ή όχι το
µήνυµα στο παιδί ότι το αγαπά, ότι δεν θέλει να το χάσει και ότι µπορούν να
συνεχίσουν να έχουν στενή σύνδεση και µετά το διαζύγιο, αλλά και από τον τρόπο
που ο άλλος γονέας (η µητέρα) ερµήνευε αυτές τις επιλογές και τον πρώην σύντροφο.
Όλες αυτές οι νέες δυναµικές που αναπτύσσονταν µετά το διαζύγιο φαίνεται να
µετέβαλλαν δραµατικά και να περιέπλεκαν τις «τροχιές των οικογενειακών» ιστοριών.
Πλέον, η προσοχή δεν είναι στα πρότυπα και τις σταθερές της παραδοσιακής
οικογένειας (το βιολογικό, το εγχώριο και το οικογενειακό –ηεξουσία, ο γονέας),
αλλά σε νέες µορφές που δίνουν έµφαση στην σχέση και στην αλληλεπίδραση ως
πηγή οικογενειακής και κοινωνικής ρύθµισης. Από τις αφηγήσεις των συµµετεχόντων
αυτό φαίνεται να βιωνόταν ως πηγή µεγαλύτερης ελευθερίας, ηρεµίας και ταυτόχρονα
ως πηγή µεγαλύτερης αβεβαιότητας. Αυτές οι πολυπλοκότητες φέρνουν στην
επιφάνεια το θέµα ότι η ερµηνεία τέτοιων βιωµάτων απαιτεί να αξιολογηθούν οι
πολλαπλές προοπτικές στο πλαίσιο των συναισθηµατικών καταστάσεων και
προσωπικών πεποιθήσεων του κάθε συµµετέχοντα. Οι προσωπικές πεποιθήσεις
διαδραµατίζουν µεγάλο ρόλο στην συµπεριφορά, καθώς αυτές έχουν σηµαντικό
αντίκτυπο στις ενέργειές τους. Η ισχυρή φιλοσοφική παράδοση της «καλής» µητέρας,
του «καλού» πατέρα, των «υγιών» παιδιών και της «κανονικής-φυσιολογικής»
οικογένειας, διεισδύει στις οµιλίες της διαζευγµένης οικογένειας παρεµποδίζοντας την
λειτουργική προσαρµογή και ανταπόκριση των µελών.
3. Η σηµασία της συναισθηµατικής εµπειρίας. Εστιάζοντας στις οικογενειακές
αλληλεπιδράσεις ως σηµείο διερεύνησης του πώς αυτές επηρεάζουν τις διαδικασίες
κοινωνικό-συναισθηµατικό-συµπεριφορικής ανάπτυξης των ατόµων θα πρέπει ο
ερευνητικός «φακός» να εστιάσει στην οπτική γωνία του κάθε ατόµου και της θέσης
του µέσα στο οικογενειακό σύστηµα. Αυτό φυσικά δηµιουργεί πολλές και σύνθετες
µεθοδολογικές προκλήσεις, καθώς οι εκφράσεις των συναισθηµάτων του κάθε ατόµου
είναι ορατές στον ερευνητή, αλλά όχι το «πόσο» συναίσθηµα βιώνει ένα άτοµο. Οι
αυτοαναφορές επιτρέπουν στον ερευνητή να έχει πρόσβαση στην εσωτερική
κατάσταση του ατόµου, κάτι το οποίο παρέχει σηµαντικά και αυθεντικά δεδοµένα
(Page, 2011), µόνο όταν λαµβάνει υπόψη το χωροχρονικό πλαίσιο (Napa Scollon et
al., 2011). Ειδικότερα, τα συναισθήµατα είναι από την φύση τους µικρο-στιγµιαία. Η
εµπειρία του συναισθήµατος είναι ενσωµατωµένη στην άµεση κατάσταση και στο
συγκεκριµένο πλαίσιο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει στις αφηγήσεις των
συµµετεχόντων να γίνεται διάκριση των χαρακτηριστικών του συναισθήµατος του
ατόµου, το οποίο βιώνεται επεισοδιακά και βιωµατικά και των πεποιθήσεων του
ατόµου για το συναίσθηµα. Αυτό προκαλεί µια ερµηνευτική πολυπλοκότητα. Αν και
οι συναισθηµατικές καταστάσεις δεν µπορούν να επαναληφθούν µετά την εµφάνισή
τους, οι λεπτοµέρειες των συµφραζοµένων µπορούν να ανακληθούν (Robinson &
Clore, 2002· Storbeck & Clore, 2011). Οι πεποιθήσεις µπορεί να αλλάξουν την
ανάκληση, καθώς οι άνθρωποι συνεχώς αναδηµιουργούν συναισθηµατικές
αναµνήσεις µε βάση τις τρέχουσες πεποιθήσεις και τα κίνητρά τους. Εποµένως, η
συναισθηµατική εµπειρία του ατόµου παραµένει το κύριο σηµείο αναφοράς, καθώς η
κοινωνική κατάσταση «διαθλάται µέσω του πρίσµατος της συναισθηµατικής
εµπειρίας» (Smagorinsky, 2011: 336). Η βιωµατική σχέση του ατόµου µε το
περιβάλλον θεωρείται ως βάση για να κατανοηθεί η επίδραση του περιβάλλοντος
στην συµπεριφορά και στην πορεία του ατόµου, οι οποίες είναι πάντα σε άµεση σχέση
µε τον εαυτό (Πουρκός, 2016). Με αυτή την ερευνητική προοπτική, στην παρούσα
έρευνα, ο ερευνητής δεν καταγράφει το φαινόµενο του διαζυγίου ως κάτι γενικό και
στατικό αλλά το «νόηµα» αυτού για το κάθε άτοµο (Bozhovich, 2009)
αντιµετωπίζοντας το ως ένα σχεσιακό και δυναµικό φαινόµενο όσον αφορά τις
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ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του. «Τα συναισθήµατα είναι υποκειµενικά, ισχυρά,
φευγαλέα και δυναµικά φαινόµενα που ρυθµίζουν την συµπεριφορά» (Cole et al.,
2004: 330). To συναίσθηµα, αν και µεταβαλλόµενο και υποκειµενικό, η φύση του
παρουσιάζει προκλήσεις για τον ερευνητή και παρέχει έναν συναρπαστικό και
διορατικό «φακό» µέσω του οποίου γίνεται κατανοητό το βίωµα του διαζυγίου.
4. Η σηµασία του κοινωνικό-οικονοµικού πλαισίου. Στην εποχή µας όλο και
περισσότερα άτοµα βιώνουν τη διαδικασία του διαζυγίου, η οποία απέχει από την
κυρίαρχη παραδοσιακή µορφή οικογένειας. Ειδικότερα, στην µεταµετανεωτερική
περίοδο διαµορφώθηκε µια πολυφωνική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την έννοια της
οικογένειας. Η νοµοθεσία επιτρέπει ολοένα και περισσότερο τα άτοµα να
διαρθρώνουν τις οικογενειακές πρακτικές διάφορους τρόπους, ελεύθερα και µε βάση
τις επιθυµίες τους. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι λιγότερο περιοριστική και
προωθεί ένα οικογενειακό πρότυπο όπου τα µέλη έχουν ίση σχετικά θέση, είναι
συνυπεύθυνα και ρυθµίζουν τις δικές τους σχέσεις. Ωστόσο, στο κέντρο των
αντιφάσεων της µετανεωτερικότητας αυτή η ελευθερία αποτελεί συνάµα για τα άτοµα
πηγή αστάθειας. Εποµένως, το διαζύγιο για να γίνει κατανοητό θα πρέπει να δοθεί
έµφαση στις τροχιές του κάθε ατόµου και στην εµπειρία του. Παράλληλα όµως, τα
µέλη της οικογένειας δεν είναι µέρος ενός «κοινωνικού και πολιτικού κενού» και
µόνο µέρη της αλληλεπίδρασης των εµπλεκόµενων ατόµων αλλά και ενός
µακροσκοπικού µηχανισµού. Εποµένως, ο µετασχηµατισµός της οικογένειας δεν
µπορεί να αποµονωθεί από τις υπόλοιπες µεταµορφώσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Οι τροχιές και η κοινωνική εικόνα των µελών διαζευγµένων οικογενειών
διαµορφώνονται επίσης από τις πολιτικές τάσεις. Στο πλαίσιο της σύγχρονης κρίσης,
οι πολιτικές κυβερνήσεις προβαίνουν σε ποικίλους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς:
µείωση παροχών, περιορισµός της πρόσβασης σε ορισµένες υπηρεσίες,
ιδιωτικοποίηση, κ.ά. Η συνειδητοποίηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα µέλη
της οικογένειας, όταν η εργασιακή ανασφάλεια και η οικογενειακή αστάθεια
συνδυάζονται, οδηγεί σε µια ευαισθησία για τις δυνατότητες προστασίας που
αντιπροσωπεύει η οικογένεια και φέρνει στο προσκήνιο σηµαντικές συζητήσεις και
αναδιατυπώσεις που αφορούν τις σύγχρονες µορφές της. Υπό αυτό το πρίσµα, η
οικογενειακή αποσύνδεση ενισχύει την οικονοµική και συναισθηµατική ευαλωτότητα
των µελών. Η οικογενειακή «σφαίρα» έρχεται να κυριαρχήσει στο πεδίο της
κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής, µε την έννοια ότι η οικογένεια θεωρείται όλο
και περισσότερο ως ένας πόρος για την ρύθµιση των κοινωνικών-οικονοµικών
προβληµάτων. Υπό αυτή την έννοια, η οικογένεια και η επακόλουθη αστάθεια
διασταυρώνεται άµεσα µε αυτήν του κράτους και των περιορισµένων δυνατοτήτων
προστασίας της. Η πατρική οικογένεια λαµβάνει πρωταγωνιστικό λόγο στην
υποστήριξη των µελών µετά την λήξη του γάµου και στην προώθηση της κοινωνικής
τους ένταξης. Ωστόσο, όπως προκύπτει, τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι τα αντίθετα
όταν αυτό προσφέρεται σε ένα πλαίσιο που ο λήπτης έχει πολύ περιορισµένες
δυνατότητες να επιβιώσει µόνος του, καθώς δεν υπάρχει καµιάς µορφής
αντιστάθµιση, η οποία θα µπορούσε να του δώσει µια επιβεβαίωση της αυτονοµίας
του. Ο φόβος για µη ανεξαρτησία ή ο φόβος για µια δεύτερη «αποτυχία» καθορίζει
την συνολική στάση των ατόµων απέναντι στο µέλλον. Για αυτούς που δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας όλα αυτά διογκώνονται µε αποτέλεσµα η
ρήξη να προωθεί την αποµόνωση και την εξάρτηση. Σε κάθε περίπτωση
διαπιστώνεται ότι η σχεσιακή ευπάθεια προστίθεται στην κοινωνικό-οικονοµική
ευπάθεια και αντίστροφα. Ωστόσο, η επίδραση αυτού του «µοντέλου» δεν παράγει
γραµµικά αποτελέσµατα για τις υπό µελέτη οικογένειες, καθώς το βίωµα είναι
υποκειµενικό και µεταβατικό: δεν βασίζεται στο πώς είναι τα πράγµατα, αλλά στο
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πώς τα πράγµατα βιώνονται. Η µορφή και το περιεχόµενό του εξαρτάται µεταξύ
άλλων από τις «συµφωνίες», που τηρούνται µεταξύ όλων των συµµετεχόντων
(Schechner, 1985: 113-114), αλλά και από τους λόγους, τις πρακτικές και τις
τελετουργίες που επιτελούνται.
Σαφώς θα ήταν «ερευνητική φιλοδοξία» τα ευρήµατα να καλύψουν όλο το ερευνητικό
πεδίο/φάσµα του διαζυγίου, συµπεριλαµβάνοντας και άλλες διαστάσεις και πτυχές του όσον
αφορά το βίωµά του και τις επιπτώσεις του στα µέλη της οικογένειας. Βασικός στόχος στην
έρευνα αυτή ήταν να διερευνηθούν το πως βιώνεται το διαζύγιο από όλα τα µέλη της
οικογένειας και επίσης οι ψυχολογικές του επιπτώσεις σε αυτά αναδεικνύοντας έτσι, µέσα
από τη χρήση ποιοτικών µεθόδων έρευνας µε τη συλλογή πολλών πληροφοριών
χρησιµοποιώντας ποικίλες πηγές σχετικά µε αυτή την εµπειρία.Έτσι, µέσω της µελέτης όλων
των περιπτώσεων της έρευνας τονίζεται η πολυπλοκότητα της εµπειρίας του διαζυγίου, αλλά
και του επιπέδου της ανθεκτικότητάς τους, που διαπιστώνεται ότι επηρεάζουν το επίπεδο και
την ποιότητα της προσαρµοστικότητάς τους σε παράγοντες που συνδέονται µε το διαζύγιο.
Επίσης, φανερώνονται τα επιµέρους δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ.
επαναλαµβανόµενα µοτίβα, µηχανισµοί άµυνας, τρόποι ρύθµισης και αυτορρύθµισης, µύθοι,
τελετουργίες, τρίγωνα, κ.ά.) των υπό µελέτη οικογενειών σε συνάρτηση µε τα διαφορετικά
και µοναδικά νοήµατα τουβιώµατος του διαζυγίου και των επιπτώσεών του σε κάθε µέλος
της οικογένειας (µητέρων, πατέρων και παιδιών).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
12.1. Εισαγωγή
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε η βιωµατική πραγµατικότητα δύο
διαζευγµένων µητέρων και των παιδιών τους σχολικής ηλικίας και δύο διαζευγµένων
πατέρων, οι οποίες διερευνήθηκαν µέσα από τη χρήση ποικίλων µέσων (συνεντεύξεις,
γενεογράµµατα, ιχνογραφήµατα, µεταφορικά έργα, συµµετοχική παρατήρηση, κ.ά.), έχοντας
ως βάση τη σχετική βιβλιογραφία που αφορά το διαζύγιο και τις ψυχολογικές του επιπτώσεις,
τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά, από την πλευρά του τρόπου λειτουργίας της
οικογένειάς τους σε σχέση µε τα συναισθήµατα, τις σχέσεις, τους ρόλους και τις δυναµικές
που αναπτύσσονται. Παρά την προσπάθεια για µία συστηµατική διερεύνηση του θέµατος και
την ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων, η παρούσα έρευνα παρουσιάζει περιορισµούς σε
διάφορα επίπεδα, οι οποίοι χρειάζεται εδώ να παρουσιαστούν, για να φανερωθεί και να
εκτιµηθεί καλύτερα η ισχύς, η µεταβιβασιµότητα και η εµβέλεια των συµπερασµάτων.
Σύµφωνα µε τους Nisbet και Watt (1984), οι µελέτες περίπτωσης, όπως είναι και η δική µας
έρευνα,παρουσιάζουν τους ακόλουθους περιορισµούς: πρώτον, τα αποτελέσµατα τους δεν
µπορούν να είναι γενικεύσιµα, δεύτερον, τα ευρήµατά τους δεν είναι εύκολο να υποβληθούν
σε επανέλεγχο µε αποτέλεσµα να είναι επιλεκτικές, προκατειληµµένες και υποκειµενικές και
τρίτον, οι µελέτες περίπτωσης είναι επιρρεπείς σε προβλήµατα ή προκαταλήψεις των ίδιων
των ερευνητών (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 315). Ωστόσο, όπως διαφαίνεται από τον
ερευνητικό µας σχεδιασµό, στη διαδικασία συλλογής των δεδοµένων της έρευνας
ακολουθήσαµε συγκεκριµένες ερευνητικές στρατηγικές, όπως είναι αυτή της
τριγωνοποίησης, δηλαδή τη χρήσηκαι τον συνδυασµό πολλών και διαφορετικών µεθόδων
συλλογής δεδοµένων (Stake, 2005: 453-454), προκειµένου να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα
και αξιοπιστία της έρευνάς µας.
Στη συνέχεια αναφερόµαστε σε ζητήµατα αξιολόγησης της παρούσας έρευνας
(αξιοπιστίας, εγκυρότητας και γενικευσιµότητάς της) και στη βάση αυτών διατυπώνονται
προτάσεις για την περαιτέρω έρευνα σε ό,τι αφορά το διαζύγιο και τις επιπτώσεις του, κάτι το
οποίο θα εξασφαλίσει ουσιαστικότερη, βαθύτερη και πιο ολιστική µελέτη και κατανόηση του
υπό µελέτη φαινόµενου.
12.2. Περιορισµοί της έρευνας
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα, που παρουσιάστηκαν σε
προηγούµενα κεφάλαια, καταδεικνύουν διάφορες πτυχές του βιώµατος των υπό µελέτη
υποκειµένων της έρευνας αναφορικά µε το διαζύγιο και τις ψυχολογικές του επιπτώσεις. Οι
στόχοι που τέθηκαν από την αρχή της παρούσας έρευνας (βλ. κεφάλαιο 7) θεωρείται ότι
εκπληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί που
χρειάζεται να αναφερθούν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη σε µελλοντικές έρευνες.
Ένας µεθοδολογικός περιορισµός αφορά την επιλογή των υποκειµένων της έρευνας.
Ειδικότερα, ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων, καθώς και η µη τυχαία επιλογή τους,
δηµιούργησαν ένα δείγµα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (βλ. κεφάλαιο 7). Έτσι,
δεδοµένουτης ιδιοµορφίας της ποιοτικής αυτής έρευνας, τα ερευνητικά της δεδοµένα χρήζουν
προσεκτικής προσοχής και ερµηνείας. Μέσω της ποιοτικής µεθοδολογίας και της µελέτης
ενός περιορισµένου αριθµού ατόµων σε βάθος, επιχειρείται η αναγνώριση κάποιων
472

σηµαντικών παραµέτρων του ζητήµατος που µελετάται. Ο µικρός αριθµός συµµετεχόντων,
όµως, στην παρούσα µελέτη λειτουργεί περιοριστικά, αναφορικά µε τη δυνατότητα
γενίκευσης των αποτελεσµάτων στο σύνολο του πληθυσµού των ατόµων που έχουν βιώσει
ένα διαζύγιο.Αυτό δε σηµαίνει ότι η διδακτορική µας έρευνα δεν είναι έγκυρη και δεν
αναδεικνύει σηµαντικές πτυχές του βιώµατος και των επιπτώσεων του διαζυγίου οι οποίες
έχουν νόηµα και για τα άτοµα που έχουν βιώσει το διαζύγιο και δεν έχουν συµπεριληφθεί
στην έρευνα αυτή.Στο ερευνητικό µας εγχείρηµα προσπαθήσαµε να µελετήσουµε το βίωµα
και τις επιπτώσεις του διαζυγίου στα µέλη της οικογένειας ως ένα πλαισιοθετηµένο
φαινόµενο. Όπως υποστηρίζει ο Πουρκός (1997, 2010, 2016), κάθε φαινόµενο που µελετάµε
είναι πλαισιοθετηµένο ποικιλοτρόπως (διαπροσωπικά, χωρο-χρονικά, κοινωνικο-ιστορικά και
πολιτισµικά κτλ.), εποµένως για την κατάλληλη κατανόησή του δεν είναι αναγκαία η
αναγωγή του σε µέσους όρους και ποσοτικούς δείκτες, αλλά η προσπάθεια προσέγγισης,
κατανόησης και ερµηνείας του µέσα στα συγκεκριµένα πλαίσια και καταστάσεις που αυτό
συµβαίνει (Πουρκός, 1997: 401, 408 Πουρκός & Δαφέρµος, 2010: 18-19). Αυτή τη
στρατηγική της ερµηνευτικά πλαισιοθετηµένης κατανόησης ακολουθήσαµε στην έρευνα µας.
Έναν ακόµα επιπλέον περιορισµό αποτελεί το γεγονός είναι, ότι το χρονικό διάστηµα
του διαζυγίου, σε σχέση µε τη χρονική περίοδο της αξιολόγησης, διαφέρει µεταξύ των
τεσσάρων γονέων και των τεσσάρων παιδιών µε αποτέλεσµα να µην είναι άµεσα συγκρίσιµα.
Έναν ακόµη περιορισµό, στην παρούσα έρευνα αποτελεί το γεγονός, ότι τα άτοµα που
συµµετείχαν το έπραξαν σε εθελοντική βάση, παρακινούµενοι –όπως τα ίδια ανέφεραν– από
το προσωπικό τους ενδιαφέρον για το ζήτηµα. Άρα, τα συγκεκριµέναυποκείµενα είχαν ήδη
κάποιες σκέψεις και κίνητρα αναφορικά µε το θέµα ή ενδέχεται να είναι αυτοί που
αναλαµβάνουν συνήθως έναν διαφορετικό ρόλο από τους υπόλοιπους που έχουν βιώσει µία
αντίστοιχη διαδικασία.
Στον αντίποδα δεν ακούστηκαν οι απόψεις των υπολοίπων εµπλεκόµενων –οιπρώην
σύντροφοι των συµµετεχόντων, οι οποίοι δε θέλησαν να συµµετάσχουν στην έρευνα.
Εντούτοις, η µη συµµετοχή τους περιορίζει την ποικιλία των αποτελεσµάτων, το ίδιο και το
γεγονός ότι δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτήν τη στάση. Ο κύριος
περιορισµός, εντοπίζεται, λοιπόν, στο ενδεχόµενο, τα εµπλεκόµενα άτοµα που δε
συµµετείχαν να προσέγγιζαν πολύ διαφορετικά το φαινόµενο από αυτούς που συµµετείχαν
και οι προοπτικές τους να οδηγούσαν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό,
κρίνεται σκόπιµο τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας να ερµηνεύονται µε µεγάλη
προσοχή. Σε ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο, όπως είναι αυτό του διαζυγίου, παίζουν ρόλο
οι προοπτικές όλων όσοι εµπλέκονται σε αυτό. Η εστίαση σε κάποια µέλη µπορεί να γίνει
αντιληπτή ως µερική προσέγγιση του ζητήµατος.
Επιπλέον, δυο από τους τέσσερις ενήλικες (η Ελπίδα και ο Ίωνας) και δυο από τα τρία
παιδιά της µελέτης (η Σαββίνα και ο Ευγένιος) δήλωσαν ότι κατά την διάρκεια των
συνεντεύξεων άλλαξαν κάποιες από τις προοπτικές τους. Έτσι, είναι δυνατόν η συµµετοχή
αυτών των ατόµων να αποτέλεσε µέρος µιας θεραπευτικής διαδικασίας που πέρα από την ίδια
τη δυναµική του διαζυγίου να µπορεί εν µέρει να συνδέεται και µε την όλη αλληλεπιδραστική
και διαλογική ερευνητική διαδικασία που ακολουθήσαµε. Επίσης, τρια ενήλικα άτοµα (οι δυο
γυναίκες και ο Ευκλείδης) και δυο από τα παιδιά (η Σαββίνα και ο Ευγένιος) που
ολοκλήρωσαν τις συνεντεύξεις σχετικά µε την εµπειρία τους ενδέχεται να είχαν ιδιαίτερα
κίνητρα. Εποµένως, όλα τα παραπάνω µπορεί να επηρέασαν να ερευνητικά ευρήµατα.
Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώθηκαν οι αφηγήσεις
των συµµετεχόντων ήταν επηρεασµένες από τον ερευνητικό «φακό» της δεδοµένης χρονικής
περιόδου καιεπίσης της ίδιας της ερευνήτριας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας
άλλος ερευνητής µε διαφορετικό βιωµατικό/βιογραφικό υπόβαθρο, µε διαφορετική ιστορία
και εµπειρίες, µε διαφορετικά κίνητρα και πεποιθήσειςίσως να είναι παράγοντας που µπορεί
να επηρεάσει τη διαδικασία της έρευνας στα διάφορα στάδια της διεξαγωγής της (κατά τη
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διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και ερµηνείας των δεδοµένων) και έτσι να µπορεί να
αναδείξει διαφορετικέςπτυχές και διαστάσεις του υπό µελέτη φαινοµένου (για το ζήτηµα
αυτό βλ. Πουρκός, 2017).
Ένας πρόσθετος περιορισµός αυτής της µελέτης περιλαµβάνει τη φύση των
µεταγραφών. Παρόλο που η ερευνήτρια πιστεύει ότι έχει συλλάβει τις λεπτοµέρειες στο
πλαίσιο της συµµετοχής της στις συναντήσεις, σηµαντικές πληροφορίες µπορεί να έχουν
παραληφθεί. Η πληροφορία αυτή σχετίζεται µε το γεγονός, ότι ο αναγνώστης µπορεί να δει ή
να ακούσει στοιχεία, όπως είναι ο τονισµός, ο τόνος της φωνής, οι µη λεκτικές χειρονοµίες
και οι εκφράσεις του προσώπου.
Ένας περαιτέρω περιορισµός µπορεί να είναι η διαφορετική χρονική διάρκεια
συµµετοχής των συµµετεχόντων, άρα και η ποιότητα της σχέσης τους. Η συνεργασία µε τις
δύο µητέρες και τα παιδιά τους διήρκησε περίπου ένα χρόνο, στο πλαίσιο της οποίας
οικοδοµήθηκε µία ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης, ενώ µε τους πατέρες λιγότερο και δεν υπήρξε
κάποια περεταίρω επαφή ή επικοινωνιακή σχέση µετά τη λήξη της και µε τους τελευταίους δε
συνεχίστηκε η επικοινωνία τους. Ωστόσο, η ερευνήτρια προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν
πιο «δίκαιη» προς όλους τους συµµετέχοντες της έρευνας.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα ηθικά ζητήµατα, οι συµµετέχοντες γνώριζαν ότι είχαν τη
δυνατότητα να αποκαλύπτουν ό,τι επιθυµούσαν οι ίδιοι και µε ό,τι ένιωθαν άνετα. Παρά το
γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η αφήγηση τους ήταν επιλεκτική σε ό,τι αφορά αυτό
που αποκάλυπταν, η ερευνήτρια σεβόταν την απόφασή τους, παρά τα προσωπικά της
συναισθήµατα σχετικά µε τις εµπειρίες που µοιραζόταν.
Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνάς µαςακολουθήσαµε την τεχνική της
«τριγωνοποίησης», κάνοντας χρήση πολλών µεθόδων έρευνας προκειµένου να
διασταυρώσουµε ερµηνευτικά και συνθετικά τα ποικίλα ερευνητικά µας δεδοµένα από τις
συνεντεύξεις (βιογραφικές-αφηγηµατικές συνεντεύξεις, κλινικές συντεύξεις, συνεντεύξεις
του γενεογράµµατος, κ.ά.), τις εθνογραφικές παρατηρήσεις στα ηµερολόγια και τα
ιχνογραφικά και µεταφορικά έργα.
Παράλληλα, για να εξασφαλίσουµε την «αληθοφάνεια» των δεδοµένων µας και να
διασφαλίσουµε ότι πρόκειται για πραγµατικά δεδοµένα και σε προέκταση την
τεκµηρίωση/«θεµελίωση» των συµπερασµάτων µας, παραθέσαµε σε όλες τις αναλύσεις ένα
µεγάλο µέρος του αυτούσιου λόγου των υποκειµένων από τις αποµαγνητοφωνηµένες
συνεντεύξεις, τα ηµερολόγια των παρατηρήσεων και τα ιχνογραφικά και µεταφορικά έργα.
Ακόµα, τα µεθοδολογικά βήµατα που ακολουθήσαµε στην όλη ερευνητική διαδικασία
πραγµατοποιηθήκαν µε συστηµατικότητα και ακρίβεια, σε άµεση συνεργασία µε τον επόπτη
της διδακτορικής µας διατριβής κ. Μάριο Πουρκό, φροντίζοντας από την αρχή να αναπτυχθεί
µια σχέση εµπιστοσύνης και εποικοδοµητικής συνεργασίας µε όλα τα εµπλεκόµενα
υποκείµενα της έρευνας. Όλα τα παραπάνω, θεωρούµε ότι συντέλεσαν στην ενίσχυση της
αξίας και της ποιότητας της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήσαµε στην διδακτορική
έρευνα όσον αφορά την συλλογή των δεδοµένων, αλλά και την ανάλυση και την ερµηνεία
τους µε την εξαγωγή των συµπερασµάτων της.
Αξίζει να αναφέρουµε επιπλέον, ότι οι αναλύσεις του πλούσιου ερευνητικού µας
υλικού και οι συνδεόµενες µε αυτές θεµατικές και κατηγορίες που διακρίναµε έγινε σε άµεση
συνεργασία µε τον κ. Πουρκό, γεγονός που εξασφαλίζει σε ένα βαθµό την αξιοπιστία των
αναλύσεών µας. Ωστόσο, θα εξασφαλίζαµε ακόµα µεγαλύτερη αξιοπιστία στιςαναλύσεις του
ερευνητικού µας υλικού αν αυτές µπορούσαν να γίνουν ανεξάρτητα από εµάς και από άλλους
έµπειρους αναλυτές-κριτές –που όµως στην παρούσα έρευνα δεν ήταν δυνατό να γίνει–
εκτιµώντας στο τέλος το βαθµό συνάφειας των αποτελεσµάτων των αναλύσεων µεταξύ όλων
µας.
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Παρά τους περιορισµούς, η ερευνήτρια έχει την πεποίθηση, τα ερευνητικά δεδοµένα
και οι περιγραφές που προέκυψαν είναι πλούσιες και σε βάθος και ότι στην ευχερή διάθεση
του ο αναγνώστη θα είναι σε θέση να εξάγει τα δικά του επαρκή συµπεράσµατα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία προϋπόθεση η ερευνήτρια να κρατήσει µία
κριτική στάση απέναντι στην έρευνά της, επισηµαίνοντας, αναφέροντας και λαµβάνοντας
υπόψη της τους όποιους µεθοδολογικούς και πρακτικούς της περιορισµούς. Η αναφορά στους
περιορισµούς της έρευνας διασφαλίζει, εκτός από τον έλεγχο της εγκυρότητας και της
αξιοπιστίας της, καλύτερο σχεδιασµό της µελλοντικής έρευνας, λαµβάνοντας υπόψη τις
διάφορες θέσεις, προοπτικές και φωνές των ερευνητών που έχουν ασχοληθεί µε το
συγκεκριµένο θέµα.
12.4. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα
Με γνώµονα τους περιορισµούς που αναφέρθηκαν προτείνεται, σε µελλοντικές
έρευνες να λαµβάνουν µέρος όλα τα εµπλεκόµενα µέλη διαζευγµένων οικογενειών. Η
διάσταση αυτή ενδέχεται να φωτίσει διαφορές που συνδέονται µε αυτήν την εµπειρία τους.
Επίσης, θα ήταν χρήσιµο σε µία άλλη έρευνα να δοθεί κάποιο εξωτερικό κίνητρο στα µέλη
που δεν επιθυµούν να πάρουν µέρος, ως παρακίνηση για τη συµµετοχή τους, ώστε να
διαπιστωθεί και η δική τους βιωµατική προοπτική πάνω στη διαδικασία του διαζυγίου.
Αποτελεί αναγκαιότητα η διερεύνηση των πεποιθήσεών τους και η καταγραφή των εµπειριών
τους, καθώς είναι βέβαιο ότι, όποια και αν είναι η θέση τους στο ζήτηµα αναπόφευκτα έχει το
ρόλο της εφόσον, οι ίδιοι αποτελούν αναπόσπαστο συζευγµένο µέρος της συστηµικής
δυναµικής που εκ των πραγµάτων υπάρχει και αναπτύσσεται στο πλαίσιο µιας οικογένειας.
Μέσα από την ανάλυση των απόψεων των µητέρων και των παιδιών τους προέκυψε
το ζήτηµα της συνεργασίας τους µε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Θα ήταν εποµένως
χρήσιµο, σε επόµενες έρευνες να εξεταστούν σε βάθος, µε τη χρήση ποιοτικών µεθόδων, οι
απόψεις αυτών, ο ρόλος τους και η συνεργασία µε τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Αξιοποιώντας τις ιδέες αυτών και συνδυάζοντάς τις µε αυτές των υπόλοιπων µελών µπορεί
να αναδειχθούν νέες διαστάσεις και προοπτικές αυτής της διαδικασίας και µία ολιστικότερη
προσέγγιση του φαινοµένου και της επιρροής της διαγενεακής ιστορίας του κάθε ατόµου.
Επίσης, ένας ερευνητής θα µπορούσε µελλοντικά να συµπεριλάβει στην έρευνά του
γονείς και παιδιά από µη διαζευγµένες οικογένειες, προκειµένου να συγκριθούν τα
αποτελέσµατα, λαµβάνοντας υπόψη διάφορες παραµέτρους, µε αυτά που προέρχονται από
γονείς και παιδιά από διαζευγµένες οικογένειες.
Επιπλέον, θα µπορούσε κανείς να πραγµατοποιήσει µία µελέτη, η οποία να διερευνά
τις εµπειρίες των πρώην συζύγων και των παιδιών σε σύγκριση µε εκείνους που
ξαναπαντρεύτηκαν ή/και χώρισαν για δεύτερη φορά. Αυτό θα παρείχε ερευνητικά δεδοµένα
που θα πρόσφεραν µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα της συστηµικήςπραγµατικότητας της
οικογενειακής δυναµικής.
Σε µετέπειτα µελέτες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές στρατηγικές
για την παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων. Αν και στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η
µαγνητοφώνηση, σε δύο περιπτώσεις και η βιντεοσκόπηση, θα µπορούσε να προστεθεί ένας ή
περισσότεροι παρατηρητές, έξω από την οικογένεια, και οι οποίοι θα µπορούσαν να
προσφέρουν τις δικές τους, ενδεχοµένως διαφορετικές ή/και συµπληρωµατικές προοπτικές.
Για την ενίσχυση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, οι αναλύσεις από τις
αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις και καταγραφές που έγιναν θα ήταν καλό να ελεγχτούν
επίσης από έναν ή περισσότερους έµπειρους ερευνητές-αναλυτές, οι οποίοι θα µπορούσαν να
προχωρήσουν σε µία συστηµατική κριτικήεξέταση του υλικού και των αναλύσεων που
έγιναν, εξετάζοντας έτσι τις ερµηνείες και τα πορίσµατα της παρούσας έρευνας.
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Αν και στις ηµέρες µας υπάρχει ακόµη η µονοδιάστατη προτίµηση στηχρήση της
ποσοτικής έρευνας, για τη διερεύνηση του δικού µας θέµατος επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα,
επειδή στόχος µας ήταν κυρίως να διερευνηθούν σε βάθος οι βιωµατικές διαδικασίες και
επιπτώσεις του διαζυγίου στα µέλη της οικογένειας, ελέγχοντας παράλληλα (επιβεβαιώνοντας
ή διαψεύδοντας) προηγούµενες υποθέσεις και διαπιστώσεις µέσα από µία πιο ολιστική
έµφαση στις ποιοτικές πληροφορίες. Σε µία µελλοντική έρευνα του ζητήµατος καλό θα ήταν
να γίνει ο συνδυασµός της ποιοτικής µε την ποσοτική προσέγγιση (µεικτή ερευνητική
µεθοδολογία, βλ. Πουρκός, 2013), προκειµένου να αναδειχθούν µε πιο συστηµατικό τρόπο
και άλλες διαστάσεις και σχέσεις του υπό µελέτη φαινοµένου.
Καθώς η έρευνα γίνεται από τη σκοπιά της συστηµικής και φαινοµενολογικής
µεθοδολογίας, θα ήταν ενδιαφέρον να συµπεριληφθούν και άλλους είδους ελληνικές
κουλτούρες ή και άλλοι πολιτισµοί σε ό,τι αφορά το βίωµα του διαζυγίου. Αυτό θα βοηθήσει
µέσω της σύγκρισής τους, να αναδειχθεί ένας πιθανώς διαφορετικός ή συµπληρωµατικός ή
ακόµη και κοινός τρόπος βίωσης της διαδικασίας του διαζυγίου, καθώς και ο ρόλος που σ’
αυτές τις περιπτώσεις διαδραµατίζει τοκοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο.
Παράλληλα, θα ήταν ενδιαφέρον θα διεξαχθεί µία διαχρονική µελέτη, όπου ένας
ερευνητής θα µπορούσε να µελετήσει µέλη διαζευγµένων οικογενειών στη διάρκεια της ζωής
τους, προκειµένου να φανεί αν και µε ποιόν τρόπο αλλάξουν οι αντιλήψεις, οι στάσεις, τα
συναισθήµατα, οι επιλογές, οι τρόποι αλληλεπίδρασης, οι κώδικες επικοινωνίας, οι σχέσεις,
οι ρόλοι, οι δυναµικές, τα πρότυπα αντίδρασης και συµπεριφοράς, κ.ά. µέσα στο χρόνο.
Η δική µας ποιοτική έρευνα, αλλά γενικάκαι οι περισσότερες προηγούµενες
ποσοτικού τύπου έρευνες που έχουν γίνει στον τοµέα του διαζυγίου έχουν εξετάσει πώς το
διαζύγιο έχει επηρεάσει τις σχέσεις στο πλαίσιο της οικογένειας. Πολύ λίγες έρευνες έχουν
πραγµατοποιηθεί στο πώς τα αποτελέσµατα του διαζυγίου επηρεάζουν τις σχέσεις των
ατόµων µε άτοµα εκτός οικογένειας, γεγονός που θα άξιζε να µελετηθεί σε µελλοντικές
έρευνες.
Οι ερευνητές στις µελλοντικές τους µελέτες καλό θα ήταν να αποφύγουν την τάση να
αντιµετωπίζουν το γονεϊκό χωρισµό σαν να είναι ένα «κακό» γεγονός και να το προσεγγίζουν
σα µία δυναµική διαδικασία µε αναπτυξιακές διαστάσεις, όπου οι συνθήκες πριν, κατά και
µετά το διαζύγιο µπορεί να ασκήσουν κρίσιµες επιρροές τόσο στα παιδιά, όσο και στους
γονείς τους.
Υπάρχει επίσης έλλειψη έρευνας για τους «τόπους» στους οποίους αναπτύσσονται
πρωτοβουλίες στήριξης της οικογένειας και εφαρµόζονται παρεµβάσεις, οι οποίες θα
µπορούσαν να µειώσουν τους κινδύνους µετά από ένα διαζύγιο.
Με τον ταχύ ρυθµό αύξησης του διαζυγίου σε όλο τον κόσµο, αυτό αξίζει να λάβει
την πρέπουσα προσοχή στην έρευνα, προκειµένου να κατανοηθεί πιο συστηµατικά και
ολιστικά µέσα από τη χρήση και άλλων επιστηµολογικών-µεθοδολογικών προοπτικών εκτός
της συστηµικής και φαινοµενολογικής προοπτικής, που έγινε η παρούσα έρευνα όπου η
έµφαση δόθηκε στο προσωπικό βίωµα των υποκειµένων.Ο θεσµός της οικογένειας και οι
κρίσεις που σ’ αυτόν λαµβάνουν χώρα συµπεριλαµβανοµένου και του διαζυγίου δεν θα
πρέπει να αντιµετωπίζονται µόνο ως ένα ιδιωτικό θέµα ανεξάρτητο από ταστενότερα και
ευρύτερα πλαίσια που αυτά συµβαίνουν (κοινωνικο-ιστορικά, πολιτισµικά, οικονοµικά,
πολιτικά, κ.ά.).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο πλαίσιο της σύγχρονης, µετανεωτερικής εποχής, η ζωή είναι ρευστή, επειδή τα
άτοµα ζουν σε συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Οι συνθήκες ζωής
αλλάζουν συνεχώς, ζει ο καθένας µε τον συνεχή φόβο λόγω της ταχείας και απρόβλεπτης
αλλαγής των συνθηκών διαβίωσής του, η οποία καθιστά αδύνατη τη χρήση παλαιών
εµπειριών για την επίλυση των νέων προβληµάτων που συνεχώς αναδύονται. Τα τελευταία
τριάντα χρόνια,στη δυτική κοινωνία έχουν αναπτυχθεί νέες µορφές οικογένειας, που ήταν
σχετικά σπάνιες κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του εικοστού αιώνα: οι µονογονεϊκέςδιαζευγµένες οικογένειες, οι οικογένειες από επόµενους γάµους, τα οµοφυλόφιλα ζευγάρια,
τα ζευγάρια που συγκατοικούν, κ.ά. Αντιµέτωποι µε αυτά τα νέα πρότυπα οικογενειακής
οργάνωσης, πολλοί µελετητές δε διστάζουν να προβλέψουν την κατάρρευση της δυτικής
κοινωνίας ως αποτέλεσµα της µείωσης της κλασικής πυρηνικής οικογένειας.Παρά τις
σηµαντικές αλλαγές που υπέστη η κοινωνία και η οικογένεια ως αποτέλεσµα οικονοµικών,
πολιτικών, αξιακών, κ.ά. παραγόντων, πολλοί ερευνητές συνεχίζουν να θεωρούν την
πυρηνική οικογένεια ως το «ιδανικό» πρότυπο οικογένειας και οτιδήποτε αποκλίνει από αυτό
θα πρέπει να θεωρείται ότι ενέχει κάποια παθολογία, το οποίο µε τη σειρά του αποκλείει ή
περιορίζει τις «υγιείς» µορφές οικογένειας, γεγονός που εγείρει µια σειρά ερωτηµάτων και
προβληµατισµών.
Οι ιστορικοί και οι ανθρωπολόγοι δείχνουν, ότι σε πολλές κοινωνίες το διαζύγιο
υπάρχει και έχει υπάρξει. Στη Δυτική Ευρώπη τα διαζύγια υπήρχαν στους αρχαίους χρόνους,
ενώ κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα οι οικογένειες ήταν ιδιαίτερα ασταθείς, λόγω του
υψηλού ποσοστού της γονικής θνησιµότητας ιδιαίτερα κατά τον τοκετό. Στη νεωτερική
περίοδο το διαζύγιο των γονέων είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την εγκληµατική συµπεριφορά
σε διάφορες δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα. Η επιστηµονική βιβλιογραφία, όπως
παρουσιάστηκε και στην παρούσα εργασία, ήταν γεµάτη από τους κινδύνους και τις
ανεπάρκειες που ενέχει ένα διαζύγιο για τα παιδιά. Μόνο τη δεκαετία του 1970 από τον
Rutter (1971, όπως αναφέρεται στο William, 1979: 768) έγινε ένας πρώτος διαχωρισµός
µεταξύ του χωρισµού και του συναισθηµατικού χωρισµού, υποστηρίζοντας ότι στη δεύτερη
περίπτωση η οικογένεια, αν και είναι διαθρωτικά ανέπαφη, είναι λειτουργικά ανεπαρκής,
διότι αν και οι γονείς είναι παρόντες και ζουν µαζί, ψυχολογικά είναι απόντες, παραλείποντας
να συµµετέχουν σε αλληλεπιδράσεις της οικογένειας, είτε από αµέλεια, είτε από αδιαφορία,
είτε από εχθρότητα ή από ανικανότητα. Επιπλέον, από το 1970 η αύξηση του αριθµού των
διαζυγίων στη Δύση µείωσε τον κοινωνικό στιγµατισµό που προκαλούσε το διαζύγιο,
ωστόσο η επιστηµονική συζήτηση για τις καταστροφικές συνέπειες του διαζυγίου
εξακολουθούν να υφίστανται. Ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός διαζυγίων αντανακλά τη
γενικότερη λειτουργία της κοινωνίας, στην οποία προωθείται µία άνευ ορίων ευέλικτη αγορά
εργασίας και ατοµικισµού, η οποία αντιτίθεται σε έννοιες όπως είναι η δέσµευση και η
ανοχή, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση µίας µακροχρόνιας σχέσης.
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να συλλεχθούν και αξιοποιηθούν σε βάθος
πληροφορίες και ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε το πλαίσιο της οικογένειας και
τιςβιωµατικές διαδικασίες του διαζυγίου, προκειµένου να αναλυθούν, περιγραφούν και
αναδειχθούν τα νοήµατα, οι δυναµικές, οι σχέσεις, τα συναισθήµατα και γενικότερα οι
ψυχολογικές επιπτώσεις του διαζυγίου στα µέλη της οικογένειας που τις έχουν υποστεί. Αν
και το ζήτηµα της προσαρµογής των γονέων και των παιδιών στο διαζύγιο έχει µελετηθεί
ευρέως, στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διαφωτιστεί περαιτέρω το θέµα αυτό
µέσα από τη χρήση ποιοτικών µεθοδολογιών/µεθόδων έρευνας.
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Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων της παρούσας διδακτορικής έρευνας
διαπιστώνεται ότι οι αφηγήσεις των οκτώ συµµετεχόντων αποτελούν ένα σηµαντικό πεδίο
µελέτης της εµπειρίας τους σε σχέση µε το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον τους, καθώς
και αφετηρία κατανόησης των αλλαγών, των συµπτωµάτων, των συγκρούσεων, των
δυναµικών και των νέων ευκαιριών που αυτά βιώνουν. Επίσης, µέσα από τις αφηγήσεις, την
παρατήρηση, τα ιχνογραφικά και µεταφορικά των συµµετεχόντων φάνηκαν οι
βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή τους και οι ποικίλοι
εµπλεκόµενοι παράγοντες που δυσκόλεψαν την οµαλή ψυχοκοινωνική τους προσαρµογή και
λειτουργικότητα. Παράλληλα, στην παρούσα έρευνα αναδεικνύονται και θετικές διαστάσεις
του διαζυγίου, οι οποίες µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό καταλύτη για την
επαναξιολόγηση ή ανακατασκευή των εναλλακτικών µορφών οικογένειας –όπως είναι αυτή
της διαζευγµένης οικογένειας, της ανατροφής των παιδιών, του πατρικού ρόλου και των
ρόλων των δύο φύλων.
Βασικό ζήτηµα που τονίζεται στα συµπεράσµατα της έρευνας είναι η πολυπλοκότητα
της εµπειρίας του διαζυγίου, αλλά και του επιπέδου της ανθεκτικότητας των υποκειµένων της
έρευνας, που µε τη σειρά τους επηρεάζουν το επίπεδο και την ποιότητα της
προσαρµοστικότητας και λειτουργικότητάς τους στην καθηµερινή τους ζωή. Επίσης,
φανερώνονται τα επιµέρους δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ. επαναλαµβανόµενα
µοτίβα, µηχανισµοί άµυνας, τρόποι ρύθµισης και αυτορρύθµισης, µύθοι, τελετουργίες,
τρίγωνα, κ.ά.) των υπό µελέτη οικογενειών σε συνάρτηση µε τα διαφορετικά και µοναδικά
νοήµατα του βιώµατος του διαζυγίου και των επιπτώσεών του σε κάθε µέλος της οικογένειας
(µητέρων, πατέρων και παιδιών).
Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο ο χωρισµός αποτελεί µία κρίση και αναµφισβήτητα έναν
αγχογόνο παράγοντας για τους περισσότερους γονείς και τα περισσότερα παιδιά και τους
εφήβους, συµπεριλαµβανοµένων συναισθηµάτων όπως είναι ο θυµός, η θλίψη και η
µειωµένη σχολική επίδοση. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιπτώσεις αυτής της
κρίσης εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους µετά τον χωρισµό και η
προσαρµογή τους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες κινδύνου (π.χ. γονεϊκές
συγκρούσεις, κ.ά.) και προστασίας (π.χ. πηγές υποστήριξη, κ.ά.).
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι πλήθος βιβλίων, ερευνών και κοινωνικών ερευνητών
υποστηρίζουν ότι τα παιδιά του διαζυγίου παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά παραβατικής και
«αποκλίνουσας» συµπεριφοράς. Η θέση αυτή, όµως, σύµφωνα µε πιο σύγχρονες έρευνες,
φαίνεται να συνιστά µια προκατάληψη ότι οι διαζευγµένοι γονείς είναι λιγότερο ικανοί και τα
παιδιά του διαζυγίου ενέχουν αυξηµένες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήµατα και αυτή
η προκατάληψη ενδέχεται να οδηγήσει σε µία «αυτοεκπληρούµενη προφητεία».
Πολλές µελέτες δείχνουν επίσης ότι τα παιδιά του διαζυγίου έχουν περισσότερες
ψυχολογικές δυσκολίες σε σχέση µε άλλα. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι το διαζύγιο δεν
είναι υπεύθυνο για το υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας, υπεύθυνοι είναι άλλοι παράγοντες,
όπως η ένταση των συγκρούσεων µετά το διαζύγιο, η έντονη οικονοµική πίεση, καθώς και οι
υφιστάµενες ιστορικές, κοινωνιολογικές, δηµογραφικές, οικονοµικές και νοµικές αλλαγές.
Έτσι, η αύξηση του αριθµού των διαζυγίων δεν αντιστοιχεί σε γονεϊκή αποτυχία, αλλά είναι
αποτέλεσµα µίας σειράς άλλων παραγόντων όπως αυτοί που αναφέραµε πιο πάνω.
Επιπλέον, η παρούσα µελέτη και άλλες έρευνες δείχνουν ότι το προ του διαζυγίου
οικογενειακό περιβάλλον διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο, καθώς η πλειονότητα των
ψυχολογικών προβληµάτων που παρουσιάζονται στα παιδιά των διαζευγµένων γονέων, αλλά
και στους γονείς, είναι ήδη εγκαταστηµένα αρκετά χρόνια πριν από το πραγµατικό διαζύγιο.
Η ικανότητα του οικογενειακού συστήµατος να επιλύσει αποτελεσµατικά τις συγκρούσεις, η
ποιότητα της σχέσης γονέα – παιδιού πριν από το διαζύγιο, η βία, η οικογενειακή σύγκρουση
επηρεάζουν σε βάθος την προσαρµοστικότητα του παιδιού και του γονέα.
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Το διαζύγιο δεν είναι ένα µεµονωµένο περιστατικό, αλλά αποτελεί µία σειρά από
διαδοχικά βήµατα, που αναζητούν µηχανισµούς αντιµετώπισης των διαφόρων αλλαγών του
συστήµατος. Η προσαρµογή σε αυτό αποτελεί ένα άγχος για το σύστηµα στο σύνολό του,
αλλά µεµονωµένα τα µέλη µπορούν να αντιδρούν διαφορετικά ανάλογα µε την ηλικία και
τηθέση τους στη δυναµική της οικογένειας. Το γονεϊκό διαζύγιο έχει αρνητικό αντίκτυπο
όταν τα µέλη εκτίθενται σε αγχογόνους παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, από τις αφηγήσεις
των συµµετεχόντων στην έρευνά µας φαίνεται ότι ο γονεϊκός χωρισµός δεν είναι ένα
ασήµαντο γεγονός για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Ωστόσο, οι ψυχολογικές
επιπτώσεις του γονεϊκού χωρισµού δεν είναι ένα µοναδικό φαινόµενο, γιατί εξαρτώνται από
πλήθος άλλων παραγόντων, όπως από την ποιότητα της δυναµικής και των σχέσεων
(σχεσιακό κλίµα) εντός του οικογενειακού συστήµατος.Στο πλαίσιο του γονεϊκού διαζυγίου
στις περιπτώσεις που µελετήσαµε η ψυχολογική δυσφορία και η αρνητική επίδραση του
γονικού χωρισµού φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε το σχεσιακό αυτό κλίµα.
Πριν κλείσουµε αξίζει να επισηµάνουµε ότι στο πλαίσιο της ποιοτικής µεθοδολογίας
που εφαρµόσαµε για τη συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων, οι θεµατικές
ενότητες, οι κατηγορίες, οι οµοιότητες, οι διαφορές και γενικότερα οι ερµηνευτικές
περιγραφές που παρουσιάσαµε στα επιµέρους κεφάλαια της εργασίας µας (κεφάλαια 8, 9, 10
και 11) αποτυπώνουν µία διυποκειµενική και ποικιλοτρόπως και πολλαπλώς
πλαισιοθετηµένη διαδικασία συγκρότησης της γνώσης.
Αξίζει επίσης να αναφέρουµε ότι η παρούσα έρευναέχει µια ιδιαίτερη σηµασία για την
οικογενειακή συµβουλευτική και ψυχοθεραπεία,καθώς τα µέλη των διαζευγµένων
οικογενειών θα πρέπει να υποστηρίζονται στις προσπάθειές τους να προσαρµοστούν στις
αλλαγές ή στις κρίσεις για να επιτύχουν ένα υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας και
συναισθηµατικής διαφοροποίησηςκαι όχι τόσο στο να προσκολλώνται και να επιστρέφουν
ψυχαναγκαστικά σε προηγούµενα επίπεδα λειτουργίας ή οµοιόστασης, τα οποία µε τις
παρούσες συνθήκες φαίνεται να τείνουν να αναπαράγουν και να ενισχύουν δυσλειτουργικές
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µελών. Τα παιδιά, για παράδειγµα, συχνά αποκλείονται και
αναγνωρίζονται µόνο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων µεταξύ των γονέων, το οποίο
λειτουργεί εις βάρος της προσαρµογής τους. Εποµένως, φαίνεται ότι οι οικογενειακοί
θεραπευτές θα πρέπει να δίνουν έµφαση στη συµµετοχή των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας του διαζυγίου µέσω της επικοινωνίας γονέων-παιδιών µε σκοπό να προαχθεί
η συναισθηµατική τους διαφοροποίηση και συνείδηση. Θα πρέπει επίσης να λειτουργούν
βοηθητικά στα µέλη διαζευγµένων οικογενειών όσον αφορά την κατανόηση του χαρακτήρα,
της έννοιας και της διαδικασίας του διαζυγίου, ενισχύοντας την ικανότητα των οικογενειών
να λειτουργήσουν και να προσαρµοστούν στις νέες αλλαγές ή κρίσεις πιο αποτελεσµατικά
και να οδηγηθούν στην κατανόηση, επαναπλαισίωση και επαναπροσδιορισµό της έννοιας του
οικογενειακού συστήµατος που εκ των πραγµάτων είναι άρρηκτα συζευγµένο µε τα δρώµενα
του συνεχώς σήµερα µεταβαλλόµενου κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος.
Ολοκληρώνοντας αυτήν τη διατριβή παρατίθενται τα λόγια του Κωνσταντίνου
Καβάφη σχετικά µε τον τρόπο θέασης των κρίσιµων γεγονότων της ζωής και τη σύνδεση των
ατόµων µε πρόσωπα, σχέσεις ή και καταστάσεις που «χάθηκαν».
«Αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις»
Σαν έξαφνα, ώρα µεσάνυχτ’, ακουσθεί
αόρατος θίασος να περνά
µε µουσικές εξαίσιες, µε φωνές
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου
που βγήκαν όλα πλάνες, µη ανωφέλετα θρηνήσεις.
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Σαν έτοιµος από καιρό, σα θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει.
Προ πάντων να µη γελασθείς, µην πεις πως ήταν
ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου·
µάταιες ελπίδες τέτοιες µην καταδεχθείς.
Σαν έτοιµος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες µια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,
κι άκουσε µε συγκίνησιν, αλλ’ όχι
µε των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του µυστικού θιάσου,
κι αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ένα παράδειγµα ελεύθερης συνέντευξης µε παιδιά διαζευγµένων
γονέων
Τόπος: το σπίτι (11η συνάντηση)
Ηµεροµηνία: 25/6/2012
Χρόνος: 16:00- 17:00
Στόχος: Η αυτοεικόνα µου και το αγαπηµένο µου αντικείµενο.
-Πού πήγατε;
-Εµείς µόνο τα παιδιά...
-Και οι γονείς;
-Όχι µόνο οι δάσκαλοι...
-Σε διέκοψα... και πήγες στο σχολείο...
-Ναι... πήγα στο σχολείο και παίξαµε...
-Ωραία.... τώρα ξεκούραση...χαλάρωση...
-Βγήκαν...
-Τι βγήκαν τα αποτελέσµατα; Για πες!
-Στα µαθηµατικά.... µόνο....
-Είσαι φοβερός.... για αυτό γέλαγαν σήµερα τα µάτια σου!! Πόσο έπεσες στα µαθηµατικά; 9; 8;
Πόσο;
-Αύριο θα τα πάρω...
-Α απλά ξέρεις στα µαθήµατα τα οποία πέρασες και στα οποία έπεσες... εντάξει θα βάλεις τα
δυνατά σου.... ένα µάθηµα... γιατί γελάς;
-Τίποτα....
-Πες µου γιατί γελάς....
-Γιατί µε άφησε;
-Ο µαθηµατικός;
-Ναι...
-Ε µπορεί για να κάτσεις να διαβάσεις να είσαι πιο άνετος στην β γυµνασίου... γιατί όσο
µαζεύεται η ύλη τόσες είναι οι περισσότερες δυσκολίες... χάρηκες...;
-Μµ...................................................................................................
-Τώρα τι γίνεται για Σεπτέµβρη πάει...; πρέπει να πάρεις µίνιµουµ 10;
-Μ............................................
-Έχεις άλλο νέο;
-............................................
-Η Σαβίνα τι κάνει;
-.............................................................
-Και εκείνοι τελείωσαν;
-.................................................................
-Μου έλεγε η Σ. την προηγούµενη φορά ότι µπορεί να πηγαίνατε λούνα πάρκ... πήγατε;
-Τσου...
-Πήγες για µπάνιο εσύ;
-Μ.............................................................. και σήµερα θα πάω....
-Ναι; Και σήµερα θα είναι τέλεια.... γιατί έχει τραγική ζέστη... πότε σου αρέσει να πηγαίνεις;
Πότε προτιµάς;
-Εγώ δε θέλω να πηγαίνω το µεσηµέρι γιατί έχει πολύ ήλιο αλλά συνέχεια πηγαίνω τότε.... γιατί οι
φίλοι µου....
-Και τι κάνεις; Πηγαίνεις;
-Ναι...
-Γιατί δεν τους λες να πάτε και άλλη ώρα;
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-Το απόγευµα παίζουν µπάλα... ναι... το πρωί γιατί ο ένας έχε φροντιστήριο και ο άλλος
προπόνηση.....
-Οι άλλοι φίλοι σου πώς πήγαν;
-Δεν είδαν...
-Πώς πιστεύεις ότι θα πάνε...;
-Διαβάζουν....
-Έχεις όρεξη να ζωγραφίσεις;
-Τι;
-Από το τι εξαρτάται.... τι δεν θέλεις να ζωγραφίσεις; Τι δεν θα ήθελες; Εγώ θα πρότεινα να µου
ζωγραφίσεις σήµερα τον εαυτό σου; Σαν να κοιτάς στον καθρέφτη.....
......................................................................................................................................άλλο.....
-Δεν ζητάω κάτι κακό; Τον εαυτό σου ζητώ... είναι κακό;
-........................................................................................................................................
-Όπως εσύ φαντάζεσαι όχι πορτρέτο...
-....................................................................................................................................

-Τελείωσες;

-Ναι........
-Θα ήθελα να µου κάνεις και το αγαπηµένο σου αντικείµενο................................. να
κρατάει.......................
-Είναι πολλά......
-Επέλεξε εσύ...............................
-..............................
-Τι είναι αυτό µπαλίτσα;
-µ...............
-Τι µπάλα είναι;
-Ποδοσφαίρου.
-Γιατί είναι το αγαπηµένο σου;
-.........................................
-Τι σου αρέσει από το ποδόσφαιρο;
-Το ποδόσφαιρο.................
-Ναι.... για παράδειγµα σε άλλους που ασχολούνται µε τα αυτοκίνητα τους αρέσει η ταχύτητα...
αρέσει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη.... κτλ.... εσένα ποια στοιχεία σου αρέσουν που σε κάνουν να
προτιµάς το ποδόσφαιρο και όχι για παράδειγµα το µπάσκετ....
-..............................................
-Γιατί σου αρέσει;
-Δεν ξέρω....
-Τι στοιχεία έχει αυτό το άθληµα.....;
-Μου αρέσει πιο πολύ από τα άλλα.........
-Συγκριτικά;
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-Παίζω πιο καλά από τα άλλα παιχνίδια......
-Πιστεύεις ότι έχεις ταλέντο εκεί;
-Ε...
-Είσαι καλός ή καλύτερος από τα άλλα;
-Καλός........................... καλύτερος.
-Καλός ή καλύτερος;
-..............................
-Γιατί να µην το πεις αν είσαι καλός σε κάτι.... αν έχεις κλίση κάπου......
-................................................... δεν ξέρω.....................
-Αν δεν ξέρεις εσύ ποιος ξέρει;
-.......................................................................... καλύτερος.................
-Σε αυτό που δεν είσαι καθόλου καλός, που δεν σου αρέσει από αυτά που έχεις κάνει;
-Το µπάσκετ ξέρω τους κανόνες, ξέρω να παίζω αλλά δεν µου αρέσει να παίζω..
-Γιατί;
-......................................
-Εµένα µου αρέσει το µπάσκετ γιατί έχει πιο γρήγορη εξέλιξη και δεν περιµένεις... όπως το
ποδόσφαιρο. Πού γυµνάζονται πιο πολύ;
-Στο ποδόσφαιρο.......................
-Στο ποδόσφαιρο πιο πολύ.... τα χέρια πώς γυµνάζονται;
-Κάνεις κοιλιακούς, ραχιαίους...... κάµψεις όλα.... προθέρµανση.........................
-Εσύ όταν παίζεις µε τους φίλους σου πριν παίξετε προθερµαίνεστε;
-Όχι.............. αλλά κάνει καλό...................
-Πόσες ώρες παίζετε κατά µέσο όρο;
-εε.....
-Πόσο µπορεί να διαρκέσει;
-90....
-Εσείς το κρατάτε τόσο;
-Εεε.. µπορεί και 2- 3 ώρες να παίζουµε...
-Αν παίζετε τόσο χωρίς να έχετε προθερµανθεί δεν πονάτε µετά;
-Τσου....
-Ούτε τραυµατισµούς;
-Έχουµε.... στο γήπεδο κάνουµε...
-Α κάνετε προπονήσεις...
-Κάνουµε... το απόγευµα...
-Στο σχολείο ή στο γήπεδο...
-Στο σχολείο δεν κάνουµε...
-Πας και στο γήπεδο;
-Ναι...
-Α δεν το ήξερα... και κάνετε;
-Ναι κάνουµε...
-Και τι ασκήσεις κάνετε;
-Με τη µπάλα..
-Αυτά τα τακ τακ.. µε τα πόδια...
-Και µε τη µπάλα...
-Εσύ σε ποια θέση είσαι;
-Κεντρικός και επιθετικός...
-Για κάνε µου ένα φιλέ για να καταλάβω... και ανθρωπάκια για να καταλάβω που είσαι εσύ...
-Εγώ παίζω εδώ και πιο πέρα.... και από εδώ...
-Ο επιθετικός πάει παντού.. όπου υπάρχει ανάγκη;
-Ναι....
-Στο ξεπάτωµα θα είναι...
-Ναι... χεχε!
-Πρέπει να τρέχεις συνέχεια... συνέχεια θα πρέπει να είσαι σε εγρήγορση... τον άλλον πώς τον
είπες;
-Κεντρικός..
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-Να είναι στη µέση του µισού γηπέδου;
-Ε µπορεί να πηγαίνει ως εδώ...αυτός πρέπει να πηγαίνει ως την γραµµή..
-Αααα! Και άµα την περάσεις;
-Χεχε... πρέπει να προλάβει την µπάλα.... µόνο αν είναι κάτι δύσκολο θα πάει...
-Ναι γιατί εδώ θα µείνει χωρίς παίχτη..
-Εδώ είναι η άµυνα δεν µπορούν να βάλουν γκολ...
-Είναι σαν να βάζουν στον εαυτό τους... σε περίπτωση που βάλουν στον εαυτό τους;
-Αυτογκολ.... µετράει για τους άλλους...
-Εσύ το έχεις κάνει κατά λάθος;
-Στο σχολείο... στο γήπεδο όχι...
-Πώς γίνεται αυτό εκείνη την ώρα... µπερδεύεται εκείνη την ώρα πάνω στην ένταση;
-Ναι πάει να πασάρει ή µπερδεύεται...
-Σε επίσηµους αγώνες το έχεις πάθει;
-Τσου...
-Φίλος σου;
-Όχι ...
-Όχι ε.... ξεχνιέται κάποιος εκείνη την ώρα τελείως.... και µετά τι του κάνουν τον βρίζουν;
-Τσου...Δεν βρίζουν...
-Δεν βρίζει ε;... µπράβο!
-Στο γήπεδο... στο σχολείο µπορεί να τον.......................
-Σου αρέσει αυτή η εκτόνωση... είσαι υπερδραστήριος... πας στη θάλασσα... στο γήπεδο.... καλός
τους...
-Σαβίνα: Μπράβο ρε µεγάλε... µεγάλε...!
-Γεια σου Πετρούλα τι κάνεις;
-Ωραία! Ούτε στα πιο τρελά µου όνειρα!
-Αχου το άχου το!
-Χριστέ µου! Μια χαρά! Μόνο στα µαθηµατικά 9. πάει και το 2ο µωβ... έσπασε...µπράβο Σαβίνα!
-Νιάου....!! νιάου! Βλάκα!
-Πονάω! Με το µηχανάκι έχω πρόβληµα!
-Και εκεί πάνω...
-Ναι ρε γαµώ το κέρατο µου...
-Καµιά αλοιφή να πάς στο γιατρό...
-Δεν αντέχω!
-Αλίκη! Δεν το πιστεύω.... ήρθε ο άνδρας της φίλης µου από την Λάρισα...
-Είδες που είσαι είχα πει ότι πήγα καλά στην Οδύσσεια...
-Έµα εκνευρίζοµαι.... από την µια πέρασα αλλά αό την άλλη παίρνει αέρα.. είναι µιληµένοι... δεν
υπάρχει περίπτωση.. είναι φοβερή η φιλόλογος.. πολύ καλός άνθρωπος... για τις απουσίες του... θα µε
ενηµερώσει... αυτή είπαν για το.... πιο σιγά..
-Λεει ο µπαµπάς θα µου κάνει µια από το ηράκλειο αλλά λεει και αυτή διαβάζει για το πανεπιστήµιο...
-Και ποιος θα σε βοηθήσει; Ο µπαµπάς σου ξέρει... µαθηµατικά..
-Θα µου βάλλει δάσκαλο...
-Εντάξει ή θα πας Ηράκλειο.. να τον πάρει στο Ηράκλειο...
-Ο καπνός.... χθες καθόταν εκεί και έλεγε ότι του έρχεται ο καπνός...
-Δίκιο έχει...
-Όπου πάει ο Ο. πάει ο καπνός... δεν µπορώ.... δεν µπορώ.... την ρωτάει τι φάγαµε.... ενδιαφέρεται.....
-Μαµά είπε ο µπαµπάς ότι θα έρθει για την φορολογική του..
-Ε ας έρθει... τι έχεις κάνει εσύ και έχεις αλλάξει..
-Από την αϋπνία... κάναµε στο πανεπιστήµιο κάτι βιωµατικά..
-Εγώ σε βλέπω καλά...
-Λειτουργεί η οµάδα...
-Ανάλογα.. πού και πώς... γιατί εµείς που κάναµε στο σχολείο που έσπαγαν τα νεύρα... ήταν οι
ψυχολόγοι και µας έλεγαν αυτοί αυτοί... ήταν για οικογένειες χωρίς τα προβλήµατα τα δικά µου..
φαντάσου την πρώτη φορά που είχαν έρθει... έβλεπες µια Σ. τρελή... έλεγαν µα κακοµοίρα πώς θα την
παλέψεις... φαντάσου πώς περνάγαµε... δεν ακούω... δεν ακούω!
-Μαµά δεν ακούς...
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-Ήταν τόσο απλά... ήταν για φυσιολογικές οικογένειες µε λίγο ζωηρά παιδιά..
-Συµµετείχατε εσείς να πείτε τα θέµατα σας;
-Όχι... έχασα την ώρα µου... τους µήνες µου... και µια άλλη γυναίκα είχε το παιδί της µε ειδικές
ανάγκες µε καροτσάκι... δεν ξανάρθε... ήθελα λεει στήριξη και δεν την έχω....λέµε απλά για την
ζωηράδα των παιδιών.... αυτή Γολγοθάς... δεν το συζητώ.... λεει ήθελα στήριξη και δεν µπορώ να την
έχω και ήρθα εδώ πέρα και εδώ πέρα.... εγώ αλλιώς το ήλπιζα... γολγοθάς... καθόλου δεν το συζητώ...
-Νοητικά καλά ήταν;
-Οδυσσέα µίλησες µε τον µπαµπά;
-Τι σου είπε...
-Μου λεει πάλι καλά που έπεσες σε ένα... να διαβάσεις..
-Καλά ο µπαµπάς σου ονειροβατεί... δεν µπορείς να διαβάσεις µόνος σου... και δεν θα πας στο
Ηράκλειο..
-Θα παω...
-Λεει ξέρει µια κοπελιά και θα την βάλλει.. τώρα είναι στο δεύτερο πτυχίο....
-Προτιµάς εδώ ή στο Ηράκλειο;
-Ε;
-Προτιµάς εδώ ή στο Ηράκλειο;
-Μας απαρνιέται σιγά σιγά τις γυναίκες της ζωής του... τις γυναίκες της ζωής του.. τον νευριάζουµε....
-Ναι... βλακείες λεει....
-Σήµερα είχε ένα άλλο προσωπάκι..
-Εγώ να δεις του λεω πάω να δω να σιγουρευτώ.... πωωωω.... να µην ήταν αυτό το µάθηµα...
-Και στο δηµοτικό ήταν καλός..
-Μέχρι την τετάρτη...
-Πωωωω πονάω.... πονάω..
-Πήγαινε βρε σε ένα γιατρό... και µε το µηχανάκι...
-τι έχω πάθει... ξέρεις πώς νευριάζω... ξέρεις τι ωραία ποτήρια πήρα από το ινκα... όλα τα χρώµατα...
τώρα ξανα έσπασε το µοβ... ελπίζω να µην τριτώσει... από 2τόσο που τα έχει στα τζάµπο.. εδώ τα έχει
99 λεπτά... πήγαινε να τα φέρεις να τα δει η Αλίκη.....
-Πέρασα είδες; Σε ποια έκανες τα γλυκά µάτια.... σε ποια ... σε ποια... λέγε τώρα... µεταξύ µας... χαρά
θεέ µου... τρελάθηκα...
-Θα κάνω τα ίδια και του χρόνου...
-Όχι τα ίδια δεν θα τα κάνεις! Δεν θα τα κάνεις! Θα παω αύριο....
-Μεθαύριο... βοηθήθηκες από τους καθηγητές.... και στο λεω για να µην πεις... θυµάσαι τι µου είχε πει
η καθηγήτρια που συµπαθείς.... να κ΄νει κάτι να δω προσπάθεια αλλιώς τίποτα... αλλά µου είπαν ότι
όσο στριµµένη είναι.... δεν είναι εµείς την λέµε... δεν αφήνει..
-Ένα παιδί το πέρασε... γιατί ο πατέρας του δουλεύει στα κτελ και του είπε ότι θα τον περάσει αν τον
πηγαινοφέρνει δωρεάν...
-Εντάξει... πόσο έγραψες Ο....
-Καλά...
-Θα το δούµε...
-Αποκλείεται να µου έβαλε 20...
-Σου αρέσουν τα αρχαία;
-Του αρέσουν.... ενώ οι άλλοι λένε ότι είναι δύσκολο... αυτόν θα τον σώσει µόνο το τεχνικό λύκειο...
-Που είναι...
-Εκεί που πήγαινα και εγώ...
-Ε εκεί θα παω... µε το µηχανάκι...
-Θα πάνε και οι άλλοι;
-Ναι...
-Όλα τα λουλούδια θα πάνε τεχνικό... ξέρεις....
-Στα 16 µπορώ να πάρω µηχανάκι...
-Εγώ δεν το αφήνω που να χτυπιέται..
-Στα 16 50άρη... µπορώ να πάρω..
-Πρέπει να βάλει ο κηδεµόνας...
-Ε θα βάλεις...
-Όχι.... δεν σου είπα ότι θα σε αφήσω..
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-Δεν φοβάσαι....;
-Όχι..
-Με τόσα που γίνονται..
-Θα προσέχω...
-Είσαι χαζός; Η Σ. τρέµει... εγώ λεει ποτέ δεν θα πάρω...
-Πας καλά...;
-Να πάρεις ποδήλατο να κάνεις και σώµα..
-Ούτε ποδήλατο τον αφήνω.... όλοι έρχονται µε µηχανάκι....
-Είσαι καλά αγόρι µου.... λοιπόν κόφτο...
-Το µηχανάκι δεν είναι στο όνοµα της γιαγιάς... ε θα είναι και αυτό στο δικό σου...
-Όπως είναι...
-Άµα σε σταµατήσει η αστυνοµία δεν σε γράφει...
-Ρώτα και εµένα που στα 18 µου ήµουν συνέχεια στα δικαστήρια...
-Στα 16 µπορώ...
-Μην τα λες παρά έξω γιατί θα γίνει ρόµπα... δεν πρέπει να οδηγήσεις µέχρι τα 18.... δεν µπορώ µε
νευριάζει..
-Δηλαδή να βγάλω δίπλωµα και δεν επιτρέπεται να οδηγήσω...
-Πας καλά...
-Θα φοράω κράνος.... θα πάρω πάντως! Θα πάρω!
-Πολλές φορές σήµερα παραλίγο να τρακάρω...
-Ένα... ένα... τι ώρα είναι...
-Μα µπορεί και να µην σε δει ο άλλος.... ή δεν δίνουν στα µηχανάκια σηµασία..
-Ναι... φοβάµαι... γιατί και εγώ µικρή έκανα πάρα πολλά... πήγαινα ανάποδα... ήµουν τελείως χαζή...
πώς την γλίτωσα... για αυτό δεν αφήνω τον Ο.... τα έχω κάνει και τρέµω να τα κάνει....
-Μαµά δεν µε αφήνει....
-Ρε τοµάρι... σεβάσου... σε παρακαλώ άφησε την..
-Άφησε µε....
-Ο. δεν είµαι καλά... άφησε την!!
-Ααααα γιατί δεν µου βάζεις το πολεµικό;
-Δεν στο βάζω... είσαι µικρή...
-Σ. δεν είµαι καλά... το πολεµικό....
-Ας τον... ας τον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ένα παράδειγµα βιογραφικής-αφηγηµατικής συνέντευξης µε
διαζευγµένο πατέρα
Τόπος: καφετέρια (6η συνάντηση)
Ηµεροµηνία: 1/12/2014
Χρόνος: 13:30- 18:00
-Εντάξει είµαι ήδη κουρασµένος αλλά...
-Εντάξει όταν αισθανθείς ότι πολυκουράστηκες...
-Έχω κοιµηθεί δυο ώρες µόνες... και είµαι λίγο...
-Μου το λες όταν είναι... όταν βγεις εκτός µου λες ότι στοπ.
-Θα το καταλάβεις δεν χρειάζεται να σου πω εγώ τίποτα χε χε!
-Χε χε!
-Χε χε αν µε ρωτάς κάτι και εγώ τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και εγώ σου λέω για άλλα...
-Χε χε!
-Θα πεις κάτι συµβαίνει τώρα! χε!
-Ωραία. Τότε εγώ σήµερα θα ήθελα να µου πεις οποιονδήποτε ελεύθερο συνειρµό εε... µπορείς να
κάνεις...
-Δεν µπορείς να µε κατευθύνεις εσύ; Αν µου λες... συνειρµό... µε βάζεις να αυτοσχεδιάζω...
-Μα δεν έχει νόηµα να σε κατευθύνω...
-Εντάξει... οκ.
-Ναι που έρχεται στο µυαλό όταν σκέφτεσαι το διαζύγιο σου.
-(σιωπή)... ταλαιπωρία!
-Μµ!
-Αυτό.
-Τι σηµαίνει δηλαδή για σένα ταλαιπωρία;
-Ταλαιπωρία είναι κάτι δυσάρεστο το οποίο πρέπει να γίνει τέλος πάντων εε κάτι δυσάρεστο που δεν
µπορείς να αποφύγεις.
-Μµ!
-(σιωπή)
-Τι εννοείς όταν λες δυσάρεστο; Γιατί είναι δυσάρεστο για σένα;
-Γιατί;
-Ναι.
-Εεε... γιατί υπήρχανε εντάσεις µετά το διαζύγιο...
-Μµ!
-Εεε και η όλη η ιστορία µε τα παιδιά τέλος πάντων που δεν τα έβλεπα και αυτά ήταν λίγο ναι...
ταλαιπωρία.
-Δηλαδή κυρίως οι εντάσεις και η απουσία σου στα παιδιά.
-Ναι.
-Εε οι εντάσεις... εµ που εστιάζονταν τότε οι εντάσεις;
-Στην σχέση µου µε την πρώην σύζυγο τέλος πάντων... επειδή ήµουνα αναγκασµένος να έρχοµαι σε
επικοινωνία...
-Μµ!
-Και ήτανε µια επικοινωνία που ήθελα να αποφύγω αλλά δεν µπορούσα να το κάνω... ήταν
υποχρεωτική τέλος πάντων...
-Μµ!
-Οπότε αναγκαζόµουνα να έρχοµαι σε επικοινωνία µε έναν άνθρωπο που µου δηµιουργούσε αρνητικά
συναισθήµατα.
-Μµ! Γιατί εε έβλεπες τόσο δυσάρεστη αυτή την επαφή εφόσον υπήρχε επαφή σε ένα άλλο
επίπεδο...
-Ναι.
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-Πλέον δηλαδή ήταν η επαφή σαν µαµά των παιδιών σας. Όχι σαν γυναίκα σου.
-Εε... γιατί η επικοινωνία ήτανε µε έναν άνθρωπο που δεν ήθελα να έρχοµαι σε επαφή και όταν έχεις
αναγκαστεί, είσαι υποχρεωµένος µε έναν άνθρωπο να έρθεις σε επικοινωνία που δεν θέλεις...
-Μµ!
-Είναι ταλαιπωρία.
-Γιατί δεν ήθελες;
-Γιατί κάθε φορά που µιλούσαµε µου ανέβαζε το αίµα στο κεφάλι.
-Γιατί στο ανέβαζε;
-Ήταν ο τρόπος και αυτά που µου έλεγε που µου ανεβάζαν το αίµα στο κεφάλι.
-Δηλαδή θέλεις να µου πεις ένα παράδειγµα ενός διαλόγου σας;
-Εεε... ας πούµε τότε που έβλεπα τα παιδιά...
-Μµ!
-Δηλαδή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου και πήγαινα και έβλεπα τα παιδιά. Έπαιρνα λοιπόν το
Σάββατο το πρωί... ήταν να πάω γύρω στις έντεκα, έπαιρνα λοιπόν στις εννιά η ώρα εε καληµέρα τι
έγινε θα έρθω στις δέκα να πάρω τα παιδιά. Όχι µην έρθεις σήµερα γιατί έχουµε κανονίσει να πάµε σε
ένα πάρτι.
-Μµ!
-Δεν µπορούσες να µου το έχεις πει αυτό νωρίτερα ή µια προηγούµενη µέρα τέλος πάντων;
-Εσύ µε αυτόν τον τόνο της φωνής;
-Ναι. Γιατί τι θα έπρεπε να πω; Λάθος;
-Όχι...
-Τόνος;
-Όχι ρωτάω γιατί...
-Ναι έβγαζε µια ένταση γιατί δεν είµαι και ο πιο ήρεµος άνθρωπος... όταν βλέπω δηλαδή όταν κατά
εξακολούθηση κάποιος κάνει κάτι σκόπιµα... για να µε φέρνει σε δύσκολη θέση ας πούµε ναι... και
µου λέει όχι. Δεν µπορούσα να σου πω και µου κλείνει το τηλέφωνο.
-Μµ!
-Ε αυτή η επικοινωνία µε χαλάει... µου χαλάει την ηµέρα πώς να σου πω... είµαι υπερβολικός θα
πεις...
-Όχι δεν...
-Αλλά ναι... έτσι είναι όµως...
-Γιατί σου χάλαγε την ηµέρα;
-Γιατί µου χάλαγε την ηµέρα;
-Ναι.
-Γιατί... γιατί ήτανε πολύ... είχε πολύ θράσος και δεν το καταλάβαινε και όλας. Θα έπρεπε να έχουµε
µια πιο φιλική συνεργασία για τα παιδιά.
-Εσύ ήσουνα έτοιµος αυτό να το στηρίξεις αυτή την φιλική επικοινωνία;
-Πάντα την στήριζα. Πάντα ήµουνα µε κατανόηση... υποµονετικός αλλά από ένα σηµείο και µετά που
είδα ότι δεν υπάρχει, δεν γινότανε ξέρω εγώ να σκεφτεί ή να φερθεί ανάλογα εε δεν µπορούσα να το
συγκρατήσω άλλο και άρχισα να εκνευρίζοµαι πολύ πιο εύκολα και να το δείχνω. Οπότε σχέσεις οι
οποίες σου δηµιουργούνε εκνευρισµό εε είναι σχέσεις που δεν θες.
-Μµ!
-Θες να είναι µακριά σου. Μακριά σου αλλά παρόλα αυτά είσαι αναγκασµένος για τα παιδιά ξέρω
εγώ να την διατηρήσεις την σχέση.
-Μµ!
-Και αυτό µε χαλούσε πολύ.
-Να ρωτήσω κάτι! Το δικαστήριο δεν είχε βγάλει κάποιες µέρες επαφής;
-Μ! Ναι Σάββατο δέκα η ώρα. Έπαιρνα εννιά η ώρα και έλεγα έρχοµαι είναι έτοιµα τα παιδιά; όχι
σήµερα δεν... άλλες πάλι φορές δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και πήγαινα εγώ κανονικά δέκα η ώρα
και έβγαινε η γιαγιά της έξω στο µπαλκόνι και µου έλεγε έχει πάρει τα παιδιά και έχει φύγει. Και για
να κατέβω εγώ εκεί ήθελα µια ώρα µε το αυτοκίνητο περίπου... 45 λεπτά.
-Και µέχρι πότε;
-Μέχρι τις εννιά το βράδυ το Σάββατο.
-Ε συγγνώµη εσύ δεν ήσουνα νοµικά καλυµµένος;
-Να κάνω τι;
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-Να διεκδικήσεις αυτό το δικαίωµα που σου έδωσε το δικαστήριο.
-Πώς; Πώς;
-Μα όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις είναι υποχρεωµένοι να τις τηρούν.
-Ναι. Είναι.
-Εσύ πώς δεν...
-Ναι ο νόµος λέει σε αυτή την περίπτωση ότι πρέπει να πάρω έναν αστυνοµικό µαζί µου και να κάνει
µια καταγραφή και να πει κοίτα το χαρτί λέει εδώ δέκα η ώρα και αυτή την στιγµή δεν είναι στο σπίτι
αλλά πάλι δεν γίνεται τίποτα!
-Ναι...
-Δεν σε καλύπτει δηλαδή ο νόµος ουσιαστικά. Ή την επόµενη... το επόµενο σαββατοκύριακο θα
µπορούσα να πάω στον αστυνοµικό αλλά από την στιγµή που τα έχει πάρει τα παιδιά και έχει φύγει
ξέρω εγώ δεν µπορώ να κάνω τίποτα εκείνη την στιγµή.
-Δηλαδή η δικαστική απόφαση δεν σου επέτρεπε να τα πάρεις τα παιδιά σπίτι σου;
-Ναι. Τι;
-Να κοιµηθούν σπίτι σου.Γιατί από τις δέκα µέχρι τις εννιά...
-Βλακεία σου είπα. Από τις δέκα µέχρι τις εννιά το βράδυ της Κυριακής. Σαββατοκύριακο τα έπαιρνα.
-Α! Ναι.
-Σαββατοκύριακο έµεναν σπίτι µου τα παιδιά.
-Και είπες ταλαιπωρία γιατί ερχόσουν σε επαφή µε έναν άνθρωπο που δεν ήθελες...
-Μµµ...
-Και για ποιο άλλο θέµα ας πούµε σε κάνει να το βιώνεις σαν ταλαιπωρία το διαζύγιο;
-Ουσιαστικά αυτό... αν είχα µια φιλική σχέση µε την πρώην µου σύζυγο τέλος πάντων πιστεύω ότι θα
ήτανε... θα το είχα στο µυαλό µου πολύ πιο... χαλαρό τέλος πάντων. Αλλά ήταν πολύ ψυχοφθόρο και
ήτανε ταλαιπωρία αυτό. Γιατί ήµουνα αναγκασµένος κάθε βδοµάδα να έχω επικοινωνία µε αυτό το
άτοµο και προσπαθούσε να µου κάνει την ζωή δύσκολη.
-Εσύ θα µπορούσες να στηρίξεις την φιλική σχέση µαζί της από την άποψη ότι µου λες ότι
ήσουνα ιδιαίτερα εε φορτισµένος µαζί της. Ότι πώς θα µπορούσες αυτά τα συναισθήµατα σου να
τα διαχειριστείς ώστε να οικοδοµήσεις µαζί της µια φιλική σχέση;
-Κοίτα για να οικοδοµήσεις µια φιλική σχέση... δεν µπορείς... δεν εξαρτάται µόνο από τον έναν. Ή και
οι δυο θέλουν µια φιλική σχέση ή αν θέλει µόνο ο ένας είναι... τίποτα παλάτι στην άµµο ξέρω εγώ...
Οπότε προσπάθησα να αλλάξει η σχέση αυτή σε φιλική αλλά δεν γινότανε τίποτα... από ένα σηµείο
και µετά δεν ήθελα να προσπαθώ και άρχισα τότε τα συναισθήµατα να µην τα καταπνίγω και να µου
βγαίνουν η οργή, τα νεύρα και όλα αυτά. Ήµουνα και εγώ πολύ επιθετικός στην επικοινωνία µας.
-Άρα ήταν µια αµοιβαία αντίδραση η επίθεση;
-Όχι. Πάντα ήµουν στην φάση της άµυνας. Δηλαδή ποτέ δεν της έκανα επίθεση αλλά µιλάω για τον
τόνο της φωνής µου. Με τέτοια αντιµετώπιση αναγκαστικά δεν ήµουν και ο πιο ήρεµος άνθρωπος που
θα µπορούσα να είµαι. Μιλούσα έντονα. Σαν απάντηση σε αυτά που µου έλεγε. Δεν ξεκινούσα εγώ
την ιστορία. Δηλαδή κάθε καινούργια επικοινωνία ήτανε σβήνουµε όλο το παρελθόν και ξεκινάµε από
την αρχή. Έλεγε όµως τα ίδια... οπότε µε το που ξεκινούσε την επικοινωνία µε τις βάσεις αυτές
δηλαδή της επιθετικότητας ερχόντουσαν όλες οι αναµνήσεις της προηγούµενης επικοινωνίας και
φούσκωνε αυτό το πράγµα και µου έβγαινε και εµένα το αντίστοιχο.
-Εσύ πιστεύεις ότι µπορούσες να ελέγξεις όλα αυτά τα συναισθήµατα σου ώστε να µπορέσεις να
δηµιουργήσεις µαζί της µια φιλική σχέση;
-Από ένα σηµείο και µετά δεν νοµίζω ότι ήταν εφικτό αυτό. Πάντα ήλπιζα όµως. Αλλά θα µπορούσα
ναι. Να τα ξεχάσω όλα και να πω ναι οκ. Θυµάµαι να σου πω συγκεκριµένα τότε που έµαθα ότι
ξαναπαντρεύτηκες τέλος πάντων λέω τώρα θα είναι συναισθηµατικά πιο ισορροπηµένη, οπότε θα
είναι όλα καλά. Οπότε ξεκίνησα νέα βάση... σαν από την αρχή τέλος πάντων. Ήµουνα πολύ πρόθυµος
να διαγράψω το παρελθόν, το κακό παρελθόν τέλος πάντων αλλά δεν... δεν µε άφηνε! Οπότε
αναγκαστικά χόρευα στην συγκεκριµένη µουσική µου άκουγα. Πιστεύω ότι έκανα προσπάθειες παρ...
πέρα από το κανονικό.
-Να δηµιουργήσετε µια φιλική σχέση.
-Να... αλλά από ένα σηµείο και µετά πίστεψα ότι όπως πολλά πράγµατα στην ζωή ξέρω εγώ είναι
δράση και αντίδραση. Όσο περισσότερο προσπαθούσα για αυτή την φιλική σχέση τόσο µεγαλύτερη
ήταν η αντίδραση η δική της ξέρω εγώ.
-Γιατί πιστεύεις; Ποια ήταν τα κίνητρα αυτά;
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-Δεν ξέρω! Ότι µε ζήλευε. Ότι ζήλευε την αγάπη που είχαν τα παιδιά για µένα. Ότι µε ήθελε ακόµα.
Δεν µπορούσε ξέρω εγώ να δεχτεί ότι χωρίσαµε και έβγαζε αυτή την αντίδραση και την
επιθετικότητα. Αυτά µου περνούσαν από το µυαλό αλλά ποτέ δεν µπορείς να ξέρεις. Ότι την έκανα να
περάσει δύσκολα για το χωρισµό έτσι να το θεώρησε δηλαδή και να θέλει να µε εκδικηθεί... αλλά και
πάλι δεν είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό από την άποψη ότι ό,τι και να ήµουνα πες ότι ήµουνα ο
χειρότερος και ότι έφταιγα εγώ έπρεπε να βάλει τον εαυτό της λίγο πιο πίσω, πιο πάνω τα παιδιά και
να πει ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγµα. Να σκεφτεί ότι η εχθρική σχέση που είχαµε ότι έκανε κακό
στα παιδιά. Αλλά δεν το έκανε αυτό και έπρεπε να το κάνει πιστεύω!
-Είπες τα δύσκολα που πέρασε... πιστεύεις µόνο τα δύσκολα που πέρασε µόνα τα του διαζυγίου,
όχι και του γάµου; Δηλαδή νιώθεις ότι πέρασε δύσκολα µέσα στο γάµο;
-Ναι και στο γάµο φαντάζοµαι... αλλά µετά το διαζύγιο δεν νοµίζω να πέρασε δύσκολα. Τι δύσκολα
πέρασε;
-Μόνο του χωρισµού;
-Ναι όλο αυτό το πακέτο την ενοχλούσε φαντάζοµαι ξέρω εγώ. Ναι.
-Και αφού πέρασε δύσκολα κατά την διάρκεια του γάµου δεν θα έπρεπε να είναι κάτι
απελευθερωτικό για εκείνη;
-Ναι γιατί στην ουσία δεν πέρασε δύσκολα κατά την διάρκεια του γάµου...
-Ότι την άρεσε λες;
-Ναι παρόλο που την έδερνα χε... µεθούσα και γυρνούσα στο σπίτι χε χε όχι ο γάµος ήταν µια χαρά...
αντικειµενικά δηλαδή ήταν µια χαρά. Εγώ! δηλαδή ήµουνα µια χαρά µέσα στο γάµο. Αντικειµενικά
ξέρω εγώ... όσο µπορώ να το δω αντικειµενικά που ήταν δικός µου ο γάµος αυτός αλλά µια χαρά. Αν
εξαιρέσεις την έλλειψη επικοινωνίας που είχαµε µεταξύ µας αλλά από την στιγµή που είχα κάνει
προσπάθειες... να µου πεις είναι άλλοθι αυτό;... ναι... αλλά έβλεπα ότι δεν είχα ανταπόκριση. Όταν
σου λέω ότι της έλεγα κάτσε να µιλήσουµε, να συζητήσουµε να δούµε τι πρόβληµα υπάρχει και όλα
αυτά να λύσουµε, τις διαφορές µας και όλα αυτά και την µια µου έλεγε πονάει το κεφάλι µου, από την
άλλη είµαι κουρασµένη, από την άλλη όχι σήµερα αύριο, την επόµενη µέρα τα ίδια και... ενώ εγώ
ήξερα ότι µέσα σε µια σχέση είτε γάµος είναι είτε σχέση είναι όταν υπάρχουν συννεφάκια καλό είναι
να συζητήσεις ρε παιδί µου για να βρεις µια λύση, να πει ο ένας την πλευρά του, να πει ο άλλος την
πλευρά του τέλος πάντων και να βρείτε µια κοινή πορεία ρε παιδί µου, µια χρυσή τοµή τέλος πάντων
στο πρόβληµα. Παρόλα αυτά ότι προσπάθειες και να είχα καταβάλει τότε δεν έβρισκα ανταπόκριση.
Άρα το µοναδικό πρόβληµα ήταν η έλλειψη επικοινωνίας, η διαφορά απόψεων που είχαµε µέσα στον
γάµο.
-Σε ποια θέµατα δηλαδή;
-Στα πάντα! Σε οτιδήποτε! Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι που να συµφωνούµε. Και σου ξαναλέω... η
συγκεκριµένη περίπτωση, και η συµπεριφορά της όχι απέναντι µου µόνο αλλά και η συµπεριφορά της
απέναντι στους φίλους της, στους γνωστούς της µάλλον ότι... στους γονείς της, στην οικογένεια της...
ήταν αντιδραστική! Της έλεγες κάτι και µόνο που της έλεγες κάτι θα έπρεπε να το αντικρούσει αυτό
το πράγµα. Να κάνει ακριβώς το αντίθετο και χωρίς επιχειρήµατα. Δηλαδή ένα και ένα κάνει δυο...
άµα της το έλεγες ότι ένα και ένα κάνει δυο αυτή θα έπρεπε να βρει... αυτή θα έλεγε δεν κάνει δυο και
της έλεγες εξήγησε µου µε επιχειρήµατα γιατί εγώ πιστεύω ότι ένα και ένα κάνει δυο. Και δεν είχε
κανένα επιχείρηµα να σου πει... δηλαδή δεν είχε ο λόγος της εεε δεν είχε λογική ο λόγος της τέλος
πάντων. Δεν είχε βάση, δεν είχε επιχειρηµατολογία... δηλαδή... θα πεις τώρα ο καθένας µπορεί να λέει
ότι θέλει... δηλαδή µπορεί να στα λέω όλα αυτά και να τα ακούς υπερβολικά και να νοµίζεις ότι τα
λέω για να δώσω άλλοθι στον εαυτό µου γιατί σηκώθηκα να φύγω, γιατί άφησα την οικογένεια µου,
γιατί χώρισα αλλά έτσι το βλέπω όµως... δεν µπορώ να σε πείσω ότι αυτό είναι το σωστό, και αυτό
είναι το αντικειµενικό και κανένα και δεν µε ενδιαφέρει και όλας. Έτσι απλά πιστεύω ότι αυτό ίσχυε!
-Ναι αλλά αυτή η αντιδραστικότητα από πού...
-Είναι κάποιοι χαρακτήρες που είναι... αντιδραστική. ήθελε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγιση...
προσέγγισης! εε εγώ δεν το καταλάβαινα τότε... το θεωρούσα τόσο υπερβολικό και τόοσο παράλογο
που δεν έµπαινα στην διαδικασία... µήπως επειδή είναι αντιδραστική... που δεν το σκεφτόµουν και
τότε βασικά αυτό το σκεφτόµουνα αργότερα σκεφτόµενος όλη αυτή την πορεία και την ιστορία...
όταν είναι κάποιος αντιδραστικός... όπως το παιδί σου... µπορεί να έχεις δυο παιδιά και να είναι µια
χαρά ότι του λες ας πούµε να το κάνει χαλαρά και το άλλο όχι αυτό και να πηγαίνει εκεί ας πούµε...
είναι θέµα χαρακτήρα γιατί δεν ήταν φάσεις που περνούσε γιατί αυτή ήταν πάντα έτσι! Και µικρή, και
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µε τους γονείς της και µετά που χώρισα και πριν χωρίσω και σε όλες τις φάσεις της ζωής της ήταν
αντιδραστική.
-Και γιατί πιστεύεις ότι αυτό ήταν αρνητικό αφού εκείνη είχε την δική της κοσµοθεωρία γιατί
θα έπρεπε να προσαρµοστεί σε αυτό που της λες εσύ ή ο πατέρας της ή η µάνα της ή ο
οποιοσδήποτε αφού η δική της οπτική των πραγµάτων ήτανε συγκεκριµένη;
-Ε για αυτό χώρισα και όλας!
-Θέλω να πω τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα έπρεπε εκείνη να προσαρµοστεί σε αυτό που της
λένε οι άλλοι και όχι και να προσαρµοστούν και οι άλλοι σε αυτό που λέει εκείνη;
-Εεε γιατί ότι έλεγε το έβλεπα παράλογο...
-Εσύ το έβλεπες παράλογο;
-Ναι.
-Σύµφωνα µε τις δικές σου αξίες και πιστεύω;
-Ναι.
-Ναι αλλά όπως εσύ δεν το έκανες... όπως η δική της οπτική δεν σου ήταν αποδεκτή...
-Προσπαθούσα να την αποδεχτώ αλλά δεν υπήρχε καµία λογική. Από την στιγµή που δεν υπήρχε
καµία λογική... θα µπορούσα να συµφωνήσω µαζί της σε κάποια πράγµατα τα οποία ήταν ανούσια και
να υποχωρούσα απλά για να µην γίνει η διαφωνία και οδηγήσει σε ένταση αλλά σε µερικά πράγµατα
που ίσως τα θεωρούσα σοβαρά εεε δεν µπορούσα να το κάνω αυτό.
-Εκεί πέρα σαν να την δίνεις... άκαµπτες θέσεις... η δική σου που ήταν αµετακίνητη...
-Ναι µετά από κάποιου σηµείου και µετά ναι ήταν αµετακίνητη...
-Μµµ...
-Ναι δηλαδή είχα κάνει κάποιες υποχωρήσεις εε... αλλά µετά από ένα σηµείο και µετά δεν µπορούσα
να κάνω άλλες... φτάνει ο κόµπος στο χτένι ας πούµε. Ξέρεις... θα µπορούσα να είµαι διαφορετικός
χαρακτήρας και να τα δέχοµαι όλα αυτά πιο εύκολα αλλά δεν µπορούσα να το κάνω γιατί... βασικά
υπάρχουνε... ξέρω ανθρώπους που το κάνουν αλλά εγώ δεν θα µπορούσα να το κάνω αυτό ποτέ.
-Γιατί δεν θα µπορούσες;
-Γιατί σε κάνει να νιώθεις ότι πνίγεσαι το να νιώθεις ότι είσαι µε έναν άνθρωπο που διαφωνείς στην
βάση τους µε αυτά που σου λέει ε και εσύ να κάθεσαι να τα ακούς και να συµφωνείς; Και εντάξει να
τα κάνεις µια και δυο φορές απλά για να µην νιώθει µειονεκτικά; Γιατί από ένα σηµείο και µετά ίσως
να ένιωθε και µειονεκτικά όταν λες πάντα κάτι και ο άλλος ποτέ δεν συµφωνεί µε αυτό που λες ίσως
να νιώθει κάπως περίεργα... να το κάνεις µόνο και µόνο για αυτό το λόγο ναι αλλά συνέχεια και σε
καθηµερινή βάση έχοντας τα προβλήµατα σου, την κούραση σου ξέρω εγώ ε µετά είναι ένα θέατρο
µέσα στην οικογένεια σου και στην οικογένεια δεν είναι να παίζεις θέατρο... είναι να είσαι ο εαυτός
σου και από την στιγµή που διαφωνείς καλό είναι να λύνεις την διαφωνία σου και να είσαι ο εαυτός
σου.
-Εσύ τώρα ποια λύση θα έδινες;
-Δεν υπήρχε λύση.
-Ποιος ήταν ο τρόπος επίλυσης της διαφοράς, αυτών των διαφορών τέλος πάντων.
-Σου λέω τα είχα δοκιµάσει όλα! Γιατί δεν έγινε ξαφνικά το διαζύγιο µιλάµε τώρα για χρόνια! Δυο
µπορεί και τρία να είµαστε σε καθηµερινή βάση µε αυτό το και ένιωθα να πνίγοµαι... ένιωθα
καλύτερα να είµαι στην δουλειά παρά να είµαι µαζί της, στο σπίτι. Ή η χειρότερη µου ήταν να πάµε
σαββατοκύριακο εκδροµή στο εξοχικό της. Πνιγόµουν ναι γιατί έπρεπε να είµαι µε έναν άνθρωπο που
δεν συµφωνώ µαζί του, που δεν έχουµε κοινά σηµεία και πρέπει να τον κάνω παρέα. Αυτό σε χαλάει.
-Θα έπρεπε για να νιώθεις καλά κατά ένα τρόπο να ταυτίζεται µαζί σου;
-Όχι να ταυτίζεται µαζί µου! Δεν είµαι τόσο εγωκεντρικός ας πούµε! Απλά... εγωκεντρικός είπα;
Βλακεία... εγωπαθής τέλος πάντων. Δεν είµαι... ναι... αυτό που ήθελα να έχουµε κάποια κοινά σηµεία.
Κάποια!
-Μµµ!
-Αλλά δεν είχαµε κανένα! Και όταν δεν έχεις κανένα κοινό σηµείο αυτό σηµαίνει ότι οι γραµµές είναι
παράλληλες! Και άµα δεν έχεις κανένα σηµείο επαφής άλλο να ταυτίζονται η µια γραµµή να είναι
πάνω στην άλλη... αυτό ούτως η αλλιώς δεν γίνεται αλλά και να γινόταν αυτό δεν πιστεύω ότι είναι το
ιδανικό γιατί µετά είσαι ο εαυτός σου... δεν έχει ουσία. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια κοινά
σηµεία. Με το συγκεκριµένο άτοµο δεν είχα εγώ κανένα κοινό σηµείο.
-Τα δυο τελευταία χρόνια λες;
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-Ε από την αρχή αλλά τα δυο τελευταία χρόνια ήτανε δύσκολα τα πράγµατα και χειροτέρευε και όσο
περνάει ο καιρός χειροτερεύει.
-Ενώ πριν πώς ήτανε;
-Πριν τα τρία χρόνια;
-Ναι.
-Υπήρχε το πρόβληµα απλά δεν ήταν τόσο έντονο. Ας πούµε τα δυο τελευταία χρόνια µπορεί κάαθε
µέρα να είχαµε τσακωµό χωρίς υπερβολή το κάθε µέρα ενώ ξέρω εγώ τον πρώτο χρόνο είχαµε τρεις
φορές την βδοµάδα διαφωνία ξέρω εγώ ένταση... όχι τσακωµός... διαφωνία και ένταση οπότε...
-Τα προηγούµενα χρόνια ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος... δυο τρεις φορές την εβδοµάδα
τσακωνόσασταν πες εµ τι σας συνέδεε;
-Τα παιδιά.
-Και τα προηγούµενα χρόνια;
-Ναι.
-Και τι σας έκανε... αυτόν τον συνδετικό κρίκος... τι σας έκανε να τον σπάσετε;
-Γιατί χωρίσαµε δηλαδή;
-Ναι γιατί έπαψε να σας συνδέουν τα παιδιά;
-Γιατί είχαν µαζευτεί τόσες διαφωνίες που στο δικό µου το µυαλό µέσα που µπορούσα να κάνω
υποµονή, να ελέγχω τα νεύρα µου εε από ένα σηµείο και µετά και αυτή η ένταση που έχουµε και να
µην τσακωνόµαστε και να µην φωνάζουµε φαίνεται στα παιδιά ότι δεν κάνει καλό ή ότι και εγώ δεν
περνάω καλά ξέρω εγώ ενδεχοµένως και αυτή δεν περνάει καλά σε αυτή την σχέση οπότε επειδή
θεωρούσα ότι µετά το διαζύγιο θα ήταν όλα καλά ότι θα διατηρούσαµε µια φιλική σχέση για τα παιδιά
θεώρησα ότι είναι καλύτερο να µένουµε χωριστά και να µην υπάρχει αυτή η ένταση και να συνηθίσω
να είµαι στα παιδιά όπως ήµουν µέσα στο γάµο αλλά απέξω ώστε να µην υπάρχουν όλα τα αρνητικά
τέλος πάντων της συµβίωσης. Αυτό δεν ίσχυε όµως γιατί από την µεριά την δική της δεν... στο µυαλό
το δικό της έπαιζε άλλο... δηλαδή δεν σκεφτόταν το ίδιο ακόµα και σε εκείνο το σηµείο. Εγώ
σκεφτόµουν τι είναι καλύτερο για τα παιδιά αυτή σκεφτότανε τι πρέπει να κάνει για να είναι
χειρότερο για µένα.
-Μµµ... εε τώρα που ξέρεις τις συνέπειες και τα οφέλη που είχες µετά το διαζύγιο αν τα ήξερες
τότε θα επέλεγες να φύγεις ή θα θυσίαζες τέλος πάντων...
-Τώρα είναι πιο εύκολο τώρα που ξέρω... σίγουρα θα επέλεγα να φύγω αν και µετά το διαζύγιο έγινε
ακόµα χειρότερη από όταν ήταν µέσα στο γάµο δηλαδή έβγαλε πολύ περισσότερη κακία τέλος
πάντων οπότε µε έναν τέτοιο κακό άνθρωπο δεν θα µπορούσα έτσι και αλλιώς. Αλλά και να µην τα
ήξερα δεν θα µπορούσα δηλαδή... πόσο θα άντεχα να είµαι µέσα σε έναν γάµο που πνίγοµαι ξέρω εγώ
που δεν έχω άλλα ενδιαφέροντα πέρα από τα παιδιά ξέρω εγώ. Όσον αφορά τα παιδιά θα µπορούσα
ας πούµε το µόνο που έχω σκεφτεί σαν εναλλακτική αλλά καταρρέει και αυτή η εναλλακτική για τα
παιδιά να κάνω υποµονή και να αλλάξω τον δικό µου τον χαρακτήρα δηλαδή να γίνω πώς να σου πω
απαθής τέλος πάντων. Να µην µε ενοχλεί τίποτα. Να ακούω ότι λέει όπως κάνει σε πολλούς γάµους η
γυναίκα ή ο άνδρας ανάλογα ξέρω εγώ όταν βλέπει ότι... ο θείος µου είχε κάνει έτσι. Ο αδερφός του
πατέρα µου ήταν σε αντίστοιχη περίπτωση ρε παιδί µου. Εγώ δεν θα µπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό.
Να ζω µια ζωή ξέρω εγώ και να είµαι κάτι άλλο από αυτό που είµαι στην πραγµατικότητα... για τα
παιδιά, να κάνω δηλαδή αυτή την θυσία ξέρω εγώ. Δεν θα µπορούσα. Και ήξερα και να το έκανα που
το είχα κάνει να µε πατήσει ξέρω εγώ και δεν το είχα κάνει µε την προοπτική ότι θα µείνω πάντα έτσι
απλά µε την προοπτική ότι ξέρεις να το παίξουµε και λίγο έτσι µπας και αλλάξει ξέρεις... ξέρεις
αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει... περνάει ο χρόνος ας πούµε και µπορεί κάποια
πράγµατα να αλλάζουν δηλαδή µε τον χρόνο. Ε σαν είδα ότι δεν άλλαζε τίποτα εεε σκέφτηκα ότι ίσως
είναι χειρότερο το να µένω γιατί από την στιγµή που είναι ο χαρακτήρας µου είναι τέτοιος το να
κάθοµαι να υποµένω µια τέτοια κατάσταση ότι µπορεί να λειτουργήσει ακόµα χειρότερα. Δηλαδή να
είµαι σαν ένα ποτήρι που ξεχειλίζει τέλος πάντων και να µου βγει σαν µια έκρηξη που σε αυτή την
έκρηξη να κάνω πράγµατα που δεν θα έκανα. Και ίσως να ήταν πολύ χειρότερο αυτό. Οπότε θεωρώ
δηλαδή ότι ό,τι έκανα ήταν ακριβώς ότι έπρεπε να είχα κάνει. Δηλαδή να χωρίσω.
-Εσύ περιγράφεις ότι είσαι νευρικός... εε... φαντάζοµαι ότι αυτό θα υπήρχε και στον γάµο
δηλαδή... δεν µπορεί κάποιος να καταπιέσει παρατεταµένα την προσωπικότητα του...
-Σίγουρα...
-Εσύ αυτός σου το χαρακτηριστικό αν το θεωρείς αρνητικό µπορεί να το θεωρείς και θετικό πώς
το διαχειριζόσουν;
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-Εεε είχα κάποια ξεσπάσµατα αλλά ήταν πολύ λάιτ τέλος πάντων δεν είχα ξεφύγει σε κάποια φάση.
-Εσύ το αποδίδεις στην προσωπικότητα; Ότι ήταν σαν προσωπικότητα εχθρική;
-Ναι... υπάρχουνε... νευρικός... δεν µπορώ να πω... ότι έχω πρόοβληµα, ότι είµαι... δηλαδή µπορεί να
ακούγεται περίεργο ότι είµαι νευρικός, απλά είµαι από τους ανθρώπους που µπορώ να νευριάσω γιατί
ξέρω ανθρώπους που δεν νευριάζουν ποτέ... που είναι µε το χαµόγελο ότι και να γίνεται... χαλαροί...
τους ζηλεύω. Απλά εγώ µερικές φορές όταν έχω λόγους... γιατί δεν θα νευριάσω ξέρω εγώ για χαβαλέ
ξέρεις λάιτ πρέπει να έχει... πώς να σου πω δηλαδή... βάλε, βάλε να γεµίσει το... για να µου βγει αυτό
το νεύρο τέλος πάντων... δεν νευριάζω στα καλά καθούµενα ή ξέρεις διαφώνησα και νευρίασα. Ποτέ
δεν το έκανα αυτό. Σε καµία περίπτωση δηλαδή. Αλλά όταν πολλά πράγµατα τα βλέπω στραβά εε θα
µου βγει µια ένταση. Αυτό εννοώ νευριάζω ξέρω εγώ.
-Τότε γιατί χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου νευρικό;
-Γιατί σου ξαναλέω έχω δει κάποιους ανθρώπους που ότι και να γίνεται είναι πολύ πιο χαλαροί.
-Εσύ πώς την ορίζεις την έννοια του νευρικού;
-Ότι µπορεί να αλλάξει ο τόνος της φωνής µου ξέρω εγώ, να κάνω τα φρύδια µου έτσι χε... και να
ρίξω και κανένα µπινελίκι σε κάποια φάση που... που... που βασικά δω ότι υπάρχει δόλος πίσω από
κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να νευριάσω ποτέ... να κρατάει ένα ποτήρι µε τσάι καυτό και
σκοντάφτει ξέρω εγώ και µου το ρίχνει πάνω µου και καίγοµαι εε µε αυτό δεν θα νευριάσω γιατί ξέρω
ότι έγινε κατά λάθος πώς να σου πω... δεν µε χαλάει αλλά θα νευριάσω εε όταν προσπαθεί να µου
σπάσει τα νεύρα. Ή... ή... όταν κάνει κάτι λάθος και το διαχειρίζεται και καλά και τι έγινε ας πούµε...
δηλαδή όταν δω ότι δεν υπάρχουν αγνά αισθήµατα πίσω από κάποια πράξη... τότε ναι... νευριάζω...
εκνευρίζοµαι.
-Και εσύ πώς είσαι σίγουρος ότι µπορεί να κατανοείς τα κίνητρα του άλλου;
-Ε εντάξει όταν δεν είµαι σίγουρος λέω κατά λάθος αλλά όταν είµαι σίγουρος για κάτι ότι είναι
επίτηδες τότε νευριάζω. Όταν έχω αποδείξεις... εντάξει έχω ένα κριτήριο δεν είµαι... όταν είµαι
σίγουρος όµως ότι κάποιος κάνει κάτι µε δόλο τότε ναι... θεωρώ ότι είναι πρόβληµα ενώ κάποιοι και
καλά δεν είναι πρόβληµα...
-Για σένα είναι πρόβληµα;
-Ποιο;
-Να είναι κάποιος νευρικός;
-Ε κοίτα αν θεωρούσα ότι ήταν πρόβληµα ίσως να προσπαθούσα να το αλλάξω αλλά δεν ξέρω είναι
θέµα εγωισµού δεν ξέρω τι είναι. Αλλά νευριάζω ναι... είµαι πολύ εγωιστής µάλλον.
-Και την έννοια του εγωιστή πώς την ορίζεις εσύ;
-Χαµογελάς; Λάµπει το πρόσωπο σου βρήκαµε λέει... εγωιστής... (σιωπή) από όταν ήµουν µικρός... οι
γονείς µου µε µεγάλωσαν ναι...
-Πώς δηλαδή; Με ποιο τρόπο σε µεγάλωσαν;
-Με ποιον τρόπο µε µεγάλωσαν... µµµ... (παύση)... δεν µπορώ να πω για τους γονείς µου ότι µε
µεγάλωσαν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο... όταν κάνω κάτι µου αρέσει να του κάνω καλά ξέρω εγώ.
Πράγµατα που δεν κάνω καλά... µαγειρική ας πούµε... χε...
-Χε...
-Δεν ασχολούµαι αλλά όταν ασχολούµαι µε κάτι θέλω να το κάνω καλά. Ότι και να είναι αυτό. Και
στο σχολείο ξέρω εγώ... όταν ήµουν µικρός είτε στην σχολή είτε στην δουλειά, δηλαδή είµαι
σχολαστικός, είµαι λεπτοµερής και θέλω όταν κάνω κάτι να το βελτιώνω. Αν δεν είσαι εγωιστής
νοµίζω ότι δεν θα το κάνεις. Είσαι πιο χαλαρός. Δεν σε νοιάζει ενώ αν είσαι εγωιστής δηλαδή έτσι
βλέπω τον εγωισµό δεν τον βλέπω ξέρω εγώ αυτό που λέω εγώ είναι. Γιατί έχει πολλές έννοιες ο
εγωισµός...
-Τελειοµανής δηλαδή;
-Όχι σε όλα αλλά σε αυτά που µε ενδιαφέρουν ναι µου αρέσει η τελειότητα. Μου αρέσει. Όταν κάνω
κάτι µου αρέσει να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα µπορώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα
δικά του. Γενικά είµαι από τους ανθρώπους που δεν θέλει να ξεχωρίζει δηλαδή... για αυτό σου λέω ο
εγωισµός... δεν µπορώ να το πω ακριβώς εγωισµός...
-Πιστεύεις ότι ξεχωρίζεις αλλά δεν θέλεις;
-Ναι! Όταν σου λέω ότι στο σχολείο τελείωνα την χρονιά µε είκοσι! Ήµουνα σηµαιοφόρος,
απουσιολόγος, επαίνους το ένα το άλλο κτλ και ο αµέσως επόµενος από εµένα ήταν δεκαεφτάµιση...
ε όσο να είναι ξεχωρίζεις δεν ξεχωρίζεις;
-Εσύ πιστεύεις ότι ξεχωρίζεις;
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-Δεν θέλω σου λέω να ξεχωρίζω. Θα ήθελα δηλαδή να είµαι ο Ευκλείδης. Σε κάποια φάση είχα
κάποιον πολύ καλό καθηγητή στα µαθηµατικά ξέρω εγώ και µάλιστα είχε φρικάρει και όλας και ήταν
να κάνουµε αποχή τέλος πάντων και επειδή εµένα τα µαθηµατικά ήταν το αγαπηµένο µου µάθηµα δεν
ήθελα να κάνω στα µαθηµατικά αλλά για να µην ξεχωρίσω και όλα αυτά προτίµησα και έκανα µε
βαριά καρδιά αλλά έκανα... δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να ξεχωρίζω. Δηλαδή θα µπορούσα
να πω όχι θα µείνω αφού µου αρέσουν τα µαθηµατικά. Δεν είµαι εγωιστής δηλαδή από αυτή την
άποψη. Αλλά άµα τα βλέπεις τα πράγµατα αντικειµενικά ξεχωρίζεις. Και στην δουλειά µου ξεχώριζα
τι να κάνουµε τώρα! Στην δουλειά µου όταν πήγα πήγα έκανα υποστήριξη. Ήµουνα στο τηλέφωνο και
έλεγα... από την δουλειά αυτή όσο χρόνια ήµουνα ξέρω εγώ 16 - 17 πέρασαν δώδεκα άτοµα από αυτή
την δουλειά κανένας δεν έκανε κάτι άλλο εγώ από εκεί και πέρα έγινα προγραµµατιστής, µε
προσπάθεια όµως... ποτέ δεν είσαι τυχερός δηλαδή ότι κάνεις το κερδίζεις από µόνος σου. Από αυτή
την άποψη δεν µπορώ να πω ότι δεν ξεχώρισα, ξεχώρισα. Και στην σχολή όταν ήµουνα ξεχώρισα και
ως µαθητής τέλος πάντων... σκέψου ότι οι άλλοι ήταν στην Αθήνα εγώ πήγα στην µέση της χρονιάς...
στη µέση είχαν ξεκινήσει έναν µήνα... παρέες κτλ αλλά σκέψου ότι βγάλαν εµένα πρόεδρο. Εγώ
βγήκα πρόεδρος της σχολής. Δηλαδή δεν µπορείς να πεις ότι είµαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος...
-Τι είσαι δηλαδή;
-Θεός! χε χε! Αυτό το πιστεύεις που σου λέω; Πλάκα κάνω έτσι; Απλά θέλω να σου πω ότι...
-Ότι ξεχωρίζεις από τον µέσο όρο τέλος πάντων;
-Όχι σε όλα... δηλαδή... δηλαδή δεν µπορώ να πω ότι ξεχωρίζω σε όλα απλά σε πράγµατα που µε
ενδιαφέρουν, που ασχολούµαι, που αφιερώνω χρόνο κτλ, ξεχωρίζω σαν επακόλουθο της προσπάθειας
που έχω καταβάλει. Γίνοµαι καλύτερος δεν µπορώ να πω ξεχωρίζω... δεν µπορώ να ότι ξεχωρίζω µε
όλα τα υπέρ που έχει αυτό το πράγµα και µε όλα τα κατά που έχει αυτό το πράγµα. Προτιµώ να µην
ξεχωρίζω. Ας πούµε η µάνα µου έφτιαξε ένα σπίτι στο χωριό για παράδειγµα και είχα φρικάρει!
-Γιατί είχες φρικάρει;
-Γιατί να φαίνεται ένα ωραίο σπίτι, διαφορετικά από τα υπόλοιπα του χωριού.
-Εσύ γιατί νευρίασες;
-Δεν νευρίασα. Απλά δεν µου άρεσε. Δεν µου αρέσει να ξεχωρίζει κανένας. Δεν είµαι εγωκεντρικός
ούτε τίποτα σου ξαναλέω απλά εε όταν κάνω κάτι απλά θέλω να το κάνω καλά για τους δικούς µου
λόγους αλλά δεν είναι ότι ούτε ότι δεν µπορώ να συνεργαστώ, ούτε σε καµία περίπτωση ότι θεωρώ
τους άλλους ξέρω εγώ ξεχωρίζω ξέρω εγώ και ότι οι άλλοι είναι κάτι άλλο. Απλά όταν βλέπω δηλαδή
συγκεκριµένα το σπίτι ε δεν µπορείς να πεις ότι δεν ξεχωρίζει ξέρω εγώ το σπίτι από τα υπόλοιπα. Το
έχει βάψει και ένα χρωµάτακι τέτοιο... πώς το λένε... χε... πορτοκαλί... χε...
-Μπορδοροδοκόκκινο χε...
-Τι γελάς; Ροζαλί µε κάτι πέτρες έχουν βάλει απέξω ξέρω εγώ και λέω ρε πούστη µου είναι πώς να
σου πω δεν µου αρέσει να είσαι µέσα στην µύγα µέσα στο γάλα. Δεν µου αρέσει. Η µάνα µου το
ερµηνεύει ότι ναι ρε παιδί µου στα γεράµατα θέλουµε να έχουµε ένα ωραίο σπίτι να το έχουµε να το
καµαρώνουµε και να µένουµε µέσα... καταλαβαίνω την λογική αυτή. Και δεν έχω διαφωνήσει µαζί
τους να τους πω το και το... έτσι είναι η αντίληψη µου αλλά αυτή είναι η δική µου άποψη. Όπως και
το αντίθετο να µένεις στην Εκάλη ξέρω εγώ και να είναι βίλες γύρω, γύρω και εσύ να έχεις ένα
γκρεµισµένες πέτρες ξέρω εγώ και να µένεις... πάλι το ίδιο είναι... ξεχωρίζεις. Το να ξεχωρίζεις δεν
στο λέω µε την καλή έννοια ή µε την κακή έννοια αλλά γενικά να ξεχωρίζεις δεν µου αρέσει. Γενικά
µου αρέσει να είσαι κοµµάτι του συνόλου. Το να ξεχωρίζεις σηµαίνει ότι είσαι κάτι το διαφορετικό
από το σύνολο άρα είσαι πώς να σου πω περιθωριοποιηµένος είτε επειδή έχεις καλό σπίτι στα καλά
είτε επειδή έχεις κακό σπίτι στα κακά. Δεν παίζει ρόλο ξέρω εγώ το να µην είναι προς το καλό ή προς
το κακό αλλά θεωρώ καλό το να µην ξεχωρίζεις πάντως.
-Εσύ αυτό το γενικεύεις και στις προσωπικότητες; Όταν ένας άνθρωπος ξεχωρίζει είτε προς τα
πάνω είτε προς τα κάτω σε κάποιο τοµέα...
-Ναι δεν χρειάζεται να το τονίζεις ρε παιδί µου. Δηλαδή αναγκαστικά κάποιοι άνθρωποι θα είναι
καλοί σε κάποια πράγµατα και κάποιοι άλλα σε κάποια άλλα έτσι; Εγώ ας πούµε δεν είµαι... δεν είµαι
καλός στο να... στο να φτιάξω την µηχανή του αυτοκινήτου... δεν έχω ιδέα... αλλά δεν ασχοληθεί και
όλας... δεν σηµαίνει αυτό ούτε ότι είναι καλό αυτό ούτε κακό.... µπορεί να είµαι κάτω του µέσου όρου
όσον αφορά τους ανθρώπους που ξέρουνε πώς λειτουργεί το αυτοκίνητο και άµα χαλάσει... εγώ ένα
λάστιχο να αλλάξω αλλά αν χαλάσει η µηχανή πρέπει να καλέσω το σέρβις ας πούµε για παράδειγµα.
Ή αν µου πεις να βάψω ένα τοίχο καλύτερα να µε σφάξεις, να σκοτώσεις... δεν µπορώ. Πώς να σου
πω... αυτού του τύπου τα πράγµατα είµαι πολύ.... πολύ κάτω από τον µέσο όρο... πώς να σου πω...
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απλά µε κάποια πράγµατα που ασχολούµαι τέλος πάντων είµαι καλός. Δεν ξέρω αν είµαι στο µέσο
όρο ή πάνω από το µέσο όρο απλά είµαι καλός. Αυτό εννοώ αλλά το να τονίσεις κάτι ότι ξέρει τι είµαι
καλός γραφίστας ξέρω εγώ αυτό δεν θα µπορούσα να το πω ποτέ... όχι να το πω ούτε να το δείξω.
Δηλαδή δεν θέλω...
-Γιατί δεν θέλεις;
-Ε ναι δεν µου αρέσει. δεν µου αρέσει.
-Ναι για ποιο λόγο;
-Για ποιο λόγο δεν µου αρέσει;
-Ναι.
-Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Απλά δεν... ίσως να είναι αυτό ότι µέσα µου δηλαδή η φιλοσοφία µου
ότι άνθρωποι είµαστε, κοινωνικά όντα και λειτουργούµε ως οµάδα ξέρω εγώ. Σαν σύνολο κτλ εε και
να είµαι υπέρ της ισότητας ξέρω εγώ και καλό είναι να είµαστε όλοι ίσοι. Και να είµαστε καλύτεροι
σε κάτι δεν χρειάζεται να το δείχνουµε. Δεν µου αρέσει η επίδειξη βασικά. Η επίδειξη σε οτιδήποτε. Η
επίδειξη ας πούµε... βρήκα την λέξη η επίδειξη είναι ότι χειρότερη. Δεν ξέρω τι και πώς αλλά η
επίδειξη το θεωρώ ότι χειρότερο... το θεωρώ από τα πράγµατα που είναι µαταιότητες τέλος πάντων
και τι έγινε να το κάνεις αυτό για να πει ο άλλος αα... για αυτό δεν µε ενδιαφέρει και η γνώµη του
κόσµου... όλα αυτά είναι αλυσίδα... το ένα φέρνει το άλλο...
-Μου φαίνεται αντιφατικό... ένας να µην θέλει να είναι διαφορετικός από τους άλλους... να έχει
το βλέµµα του και στους άλλους... και από την άλλη να το παίρνει από αυτούς... δηλαδή να λέει
δεν µε ενδιαφέρουν.... οι άλλοι, η άποψη τους...
-Ναι δεν µε ενδιαφέρει για αυτό και δεν κάνω και επίδειξη.
-Ναι αλλά είπες ότι δεν σε ενδιαφέρει να πάρεις και επιβεβαίωση µε την καλή την έννοια...
-Ναι ούτε το ένα µε ενδιαφέρει ούτε το άλλο... ούτε να πάρω επιβεβαίωση µε ενδιαφέρει, ούτε να
προκαλέσω φθόνο ξέρω εγώ επειδή ξεχωρίζω δεν θέλω να προκαλέσω κανένα συναίσθηµα στους
άλλους. Πώς να σου πω δεν θέλω να προκαλέσω...
-Ουδέτερο;
-Μπράβο! Θέλω οι άλλοι να είναι ουδέτεροι απέναντι µου! Θέλω... το προτιµώ... αν δεν είναι δεν θα
χαλαστώ και πάλι... δεν µε χαλάει... αλλά θα µου πεις ξέρω εγώ άρα σε ενδιαφέρει η γνώµη του
άλλου... που θες να είναι ουδέτερη έτσι; Και πάλι δεν µε ενδιαφέρει απλά προτιµώ να είναι ουδέτερη.
-Τότε γιατί σε ενδιαφέρει η οµοιοµορφία σε σχέση µε τους άλλους; Αφού δεν σε ενδιαφέρει θα
έπρεπε να µην σε ενδιαφέρει σε κανένα επίπεδο. Ούτε να έχεις οµοιοµορφία ούτε να έχεις
ανοµοιοµορφία... να µην σε απασχολεί το θέµα καν...
-Ναι άρα µε ενδιαφέρει από αυτή την άποψη... απλά όταν λέω δεν µε ενδιαφέρει η γνώµη των άλλων
είναι υπερβολικό... δεν µε ενδιαφέρει βασικά η πιο σωστή έκφραση είναι να κάνω κάτι... εεε...
παίρνοντας ως γνώµονα ή παράµετρο µάλλον γιατί µε γνώµονα ποτέ δεν θα το έκανα ως παράµετρο
την γνώµη των άλλων, τι θα πουν οι άλλοι. Διαφοροποιώ αυτό που είπα στην αρχή αλλά είναι
καλύτερη έκφραση... δηλαδή... το πιο σωστό είναι αυτό ότι δεν παίρνω ποτέε αυτό που κάνω
παράµετρο την γνώµη των άλλων. Όχι ότι δεν µε ενδιαφέρει... είναι διαφορετικό. Αλλά δεν θα µε
επηρεάσει τόσο! Δεν θα µε επηρεάσει...
-Ένας από τους σηµαντικούς άλλους φαντάζοµαι ότι ήταν και η γυναίκα σου άρα αυτή η
φιλοσοφία σου... δεν µε ενδιαφέρει... θα έβγαινε...
-Ναι αλλά όταν είναι να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να κάνεις κάποιες ενέργειες... γιατί όταν λέµε
η γνώµη των άλλων δεν µιλάµε εννοείται µε ενδιαφέρει η γνώµη της µάνας µου και του πατέρα µου
και των παιδιών µου και της γυναίκας µου. Αλλά όταν πάρω µια απόφαση... όταν πρέπει να πάρω µια
απόφαση και την... για την οικογένεια ξέρω εγώ και έχω εµπόδιο την κρίση της γυναίκας µου δηλαδή
διαφωνούµε σε αυτό... και εγώ είµαι ένας χαρακτήρας ρε παιδί µου που όταν θεωρώ κάτι σίγουρο και
θεωρώ κάτι σωστό τέλος πάντων... και βλέπω εµπόδιο µέσα στο σπίτι µου την γνώµη της γυναίκας
µου και θεωρεί λάθος το συγκεκριµένο λογικό είναι να υπάρχει µια κόντρα εκεί. Δεν µιλάµε για την
γνώµη του γείτονα που θέλω να χτίσω µια πιλοτή τέλος πάντων και τι θα πει ο γείτονας βλακείες τι
κάθεσαι και κάνεις... χτίζεις πιλοτή εδώ πέρα αλλά αν µου πει η γυναίκα µου χτίζεις πιλοτή εδώ εκεί
εννοείται έχω σύγκρουση ενώ εγώ θέλω να το κάνω ή θέλω να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο
και πει ο γείτονας κράτα το παλιό ξέρω εγώ ε δηλαδή θα τον ακούσω έτσι απλά δεν θα λάβω... δεν θα
µε επηρεάσει τόσο η άποψη του... θα λάβω υπόψη και τι µου είπε ο γείτονας έτσι; δεν είναι ότι δεν
λαµβάνω υπόψη τι µου λέει ο άλλος... νοµίζω ότι είναι σε φυσιολογικά πλαίσια αυτά που σου λέω
έτσι; Ακούω τι µου λέει... θα ακούσω τα επιχειρήµατα του τέλος πάντων για ποιο λόγο να µην πάρω
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το καινούργιο αυτοκίνητο και να κρατήσω το παλιό εε και υπάρχει και περίπτωση και να µε πείσει
έτσι αν έχει επιχειρήµατα έτσι; Το ίδιο συµβαίνει και για την γυναίκα µου...
-Μµµ...
-Το θέµα είναι ότι αν διαφωνήσω µε τον γείτονα... δηλαδή ακούσω τα δικά του και εγώ πω τα δικά
µου και η ζυγαριά κλείνει προς το να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο ε τελικά θα το πάρω έτσι; Αν όµως
η διαφωνία µε την γυναίκα µου λέει όχι, όχι τι πας να κάνεις και πω εγώ θα το πάρω και πει αυτή όχι
και τελικά το πάρω και αυτή φρικάρει που το πήρα και πει αυτή... εκεί έχω πρόβληµα. Ενώ ο γείτονας
δεν θα φρικάρει ποτέ που το πήρε και δεν τον άκουσα αυτό εννοώ. Δηλαδή όταν έχεις µια διαφωνία
µέσα στο σπίτι σου είναι πολύ διαφορετικό από το να µην ακούς την γνώµη του άσχετου κόσµου...
ακόµα και φίλος µου να είναι...
-Μµµ...
-βασικά όσο πιο κοντινός σου άνθρωπος... τόσο πιο σοβαρά παίρνεις ... εγώ δηλαδή... τόσο πιο
σοβαρά παίρνω υπόψη την γνώµη του τέλος πάντων.
-Εσύ δηλαδή όταν θεωρείς κάτι σωστό δεν µπαίνεις τόσο πολύ στην διαδικασία τέλος πάντων
της διαπραγµάτευσης;
-Όχι, όχι! Ίσα, ίσα...
-Μπαίνεις;
-Μπαίνω πάντα. Δηλαδή θα ακούσω όχι από το ένα αυτί να µπαίνουν και από το άλλο να βγαίνουν...
ξέρεις θα ακούσω µε προσοχή κάθε... ειδικά όταν είναι να πάρω µια µεγάλη απόφαση ας πούµε. Σου
λέω δεν µε ενδιαφέρει η γνώµη του κόσµου...
-Μµµ...
-Όταν καταλήξω και κάνω κάτι εε δεν θα το κάνω για τον κόσµο! Δηλαδή... το καινούργιο
αυτοκίνητο... τι εννοούσα πριν... λέω ότι θα πάρω καινούργιο αυτοκίνητο δεν θα το κάνω για την
επίδειξη δηλαδή να µου πει ο κόσµος αα πήρες καινούργιο αυτοκίνητο τι ωραίο αυτοκίνητο που
είναι... γυαλιστερό και ξέρω εγώ... ε θα το πάρω επειδή µε βολεύει εµένα, επειδή γουστάρω εγώ,
επειδή το κάνω για την πάρτι µου. Όχι ότι... ίσα, ίσα που είµαι πολύ ανοιχτός δηλαδή... δεν µπορείς να
φανταστείς δηλαδή πόσο εύπλαστος είµαι στις αποφάσεις µου. Αλλά η καλύτερη έκφραση είναι ότι
όταν θα κάνω κάτι δεν θα το κάνω για τον κόσµο.
-Μµµ...
-Αυτή είναι η καλύτερη έκφραση. Όχι ότι δεν ακούω τον κόσµο ή ότι δεν συνεργάζοµαι ή δεν... όχι,
όχι καµία σχέση ίσα, ίσα που είµαι πολύ...
-Αυτό σας έφερνε πολλές φορές σε σύγκρουση µέσα στον γάµο; Γιατί όταν κάτι κατά την γνώµη
σου ήταν σωστό...
-Ναι...
-Έκανες αυτό που εσύ πίστευες;
-Όχι! Σου ξαναλέω δεν είναι αυτό! Πολλές φορές έκανα κάτι που πίστευα... κάτι άλλο... τέλος πάντων
απλά δεν ήταν τόσο σοβαρά τέλος πάντων αλλά σε µερικά που τα θεωρούσα σοβαρά τέλος πάντων ε
δεν µπορούσα να πάω ενάντια στις αρχές µου ξέρω εγώ... είναι ανάλογα πόσο σοβαρό είναι... πόσο
σοβαρή είναι η διαφωνία. Όταν είσαι µέσα σε ένα γάµο και διαφωνείς για βλακείες ας πούµε κτλ ναι
εντάξει οκ... ναι αναγκαστικά κάποια στιγµή θα πεις αυτό για να τελειώνει η ιστορία όσο και να
διαφωνείς... κάνεις κάποιους συµβιβασµούς αλλά σε µερικά πράγµατα που... γιατί σου ξαναλέω στον
δικό µου τον γάµο οι διαφωνίες ήταν σε όλα τα θέµατα!
-Μµµ...
-Από την στιγµή που είναι σε όλα τα θέµατα οι διαφωνίες κάποια από αυτά τα θέµατα είναι και
σοβαρά. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχουν και κάποια σοβαρά θέµατα.
-Για σένα ποια ήταν τα... αυτά τα σοβαρά θέµατα;
-Ε σου είχα πει... ένα σοβαρό θέµα ήτανε αυτό µε το σπρέι που έπαιρνε ο γιος µου όταν ήτανε... είχε
την αλλεργία και είχε την δύσπνοια... ε ναι η γυναίκα µου ήθελε να το παίρνει όλη την χρονιά ενώ ο
γιατρός και ο εγώ από την εµπειρία µου που είχα από την αλλεργία µου όταν ήµουνα µικρός εε της
λέγαµε ότι αυτό είναι κατασταλτικό δεν είναι εεε για να τον κάνει καλά.... δεν είναι για θεραπεία. Το
οποία τα φάρµακα γενικά εγώ µέσα στο µυαλό µου µέσα τα έχω ότι είναι δίκοποι µαχαίρι... σου
κάνουν κάτι καλό αλλά σου δηµιουργούν... σου επιβαρύνουν ξέρω εγώ το συκώτι... ή κάνουν... όταν
δεν χρειάζεται να πάρεις φάρµακα... αυτή ήταν µε το παραµικρό φάρµακα! Δηλαδή είχαµε διαφωνία
στα φάρµακα... και όταν µικρό παιδί... πέντε... τριών.... τεσσάρων µάλλον όταν ξεκίνησε αυτή η
ιστορία... µικρό παιδί και να παίρνει φάρµακα χωρίς να το χρειάζεται... το θεωρούσα... δεν µπορούσε
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να µε πείσει κανείς και από την στιγµή που και ο ίδιος ο γιατρός και µπροστά µας και τα ακούσαµε
και οι δυο και φύγαµε και της τα έλεγα εγώ από πριν και της έλεγα το είπε και ο γιατρός και λέει είναι
γέρος παλιάς σχολής και δεν ξέρει. Δηλαδή πάντα έβρισκε µια δικαιολογία για να κάνει το δικό της
όσο παράλογο και να ήτανε. Αυτό ήτανε που µε χαλούσε.
-Εσύ ένιωθες ότι συµβιβαζόσουνα;
-Ναι. Ναι σε θέµατα σου είπα που δεν µε ενοχλούσαν συµβιβαζόµουνα αλλά πάντα της έλεγα την
διαφωνία µου! Δεν µπορούσα να κρύψω την διαφωνία µου. Της έλεγα την διαφωνία µου αλλά έλεγα
οκ εντάξει. Είµαι χαλαρός για αυτό το θέµα. Δεν είναι τόσο σοβαρό για µένα ώστε να µπω στην
διαδικασία της έντασης ας πούµε... του τσακωµού, της φασαρίας...
-Υποχωρούσες ή;
-Πάντα υποχωρούσα εγώ. ποτέ δεν είχε υποχωρήσει αυτή. Σε κανένα θέµα που διαφωνούσαµε δεν
είχε υποχωρήσει. Αν είχε υποχωρήσει σε κάποια θέµατα θα ήταν αλλιώς δηλαδή θα µπορούσαµε να
πούµε ότι κάνουµε κάποιες αµοιβαίες υποχωρήσεις. Αλλά όταν οι υποχωρήσεις είναι από την µεριά
του ενός... εεε µετά είναι λίγο δύσκολα τα πράγµατα και µετά σου ξαναλέω ότι σε σοβαρά θέµατα
είχαµε διαφωνία και σε σοβαρά θέµατα δεν θα µπορούσα να κάνω υποχώρηση ποτέ.
-Ένα δηλαδή ήταν τα παιδιά... τέλος πάντων... ένα από τα βασικά θέµατα αφορούσαν τα
παιδιά...
-Τα παιδιά πιο πολύ! Τα παιδιά και τον εαυτό της! Δηλαδή... (σιωπή)... ο µικρός ήταν υπέρβαρος γιατί
αυτή είχε ένα µπολάκι µε µερέντα µέσα στο τέτοιο... χε χε... σου αρέσει;
-Όχι χε...
-Είχε ένα µπολάκι µε µερέντα µέσα στο τέτοιο και σε µια φάση πήγε να πάθει το παιδί
υπεργλυκαιµία... πώς λέγεται... σάκχαρο... πώς λέγεται αυτό... έφαγε όλο το µπολάκι ξέρω εγώ. Το
βρήκε µέσα στο ντουλάπι µόνος του και έφαγε όλο το κουτάκι ξέρω εγώ. Γενικά ρε παιδί µου εγώ
ήµουνα κατά των γλυκών. Εντάξει ένα στο τόσο... αλλά είµαι κατά των γλυκών... τα γλυκά ούτε
προσφέραν κάτι στα παιδιά και ήταν παχύ παιδί ο γιος µου τότε... ήταν παχύς πώς να το κάνουµε ξέρω
εγώ. Και είχε κάτι µαγουλάκια έτσι...
-Χε χε!
-Δηλαδή ήταν πολύ... δεν µου άρεσε αυτό το πράγµα! Γιατί τα φαγητά ξέρω εγώ έβαζε πολύ... τα
έκανε πολύ βαριά. Πολύ βούτυρο το ένα το άλλο... µετά πολλά γλυκά ξέρω εγώ... σοκολάτες... κάθε
µέρα έπρεπε να φάει την σοκολάτα της, την µερέντα της και τα παιδιά µαζί και... ένα βράδυ τώρα που
µου είπες έρχεται ο πατέρας της και έφερε δώρο... πέρασε και έφερε ένα κουτί γλυκά... και µου λέει
τα βλέπεις µια φορά και εσύ δεν έχεις πάει στο ζαχαροπλαστείο να φέρεις γλυκά να φάω εγώ και τα
παιδιά ας πούµε εµ δηλαδή ξέρεις... εγώ το έκανα για καλό ας πούµε και αυτή το θεωρούσε ξέρεις...
ότι περιµένουµε από τον πατέρα µου να φέρει τα γλυκά για να χαρούµε στο σπίτι. Κάθε µέρα γλυκά
τρώγανε έτσι και αλλιώς σοκολάτες... ήτανε... έβλεπα στο σπίτι πεταµένα αυτά τα αλουµινόχαρτα από
την λάκτα και από την ίον ξέρω εγώ. Είχαµε θέλω να σου πω διαφορετική... εγώ ήθελα τα παιδιά να
βγαίνουν έξω από το σπίτι να πάνε να τρέχουν ξέρω εγώ... αυτή ήθελε να κάθονται µέσα στο σπίτι για
να µην χτυπήσουν ξέρω εγώ και να βλέπουν τηλεόραση ας πούµε. Δηλαδή εντελώς διαφορετικές
φιλοσοφίες... κατάλαβες;
-Μµµ...
-Οπότε αν έχεις διαφορετικές φιλοσοφίες δεν µπορείς να χτίσεις σπίτι πάνω σε αυτές κατάλαβες;
-Και αφού την ευχαριστούσε αυτήν ένα γλυκό τόσο πολύ γιατί δεν της το έδινες;
-Γιατί πιστεύω ότι της έκανε κακό.
-Ναι αλλά ούτως η αλλιώς θα το έτρωγε. Δεν ήταν ότι αν της έδινες εσύ δεν θα το έβρισκε.
-Ναι αλλά θα ένιωθα µετά ότι είµαι συνεργός ρε παιδί µου µε αυτό το πράγµα. Θα ένιωθα ότι... ήθελα
να περάσω µε τον τρόπο µου ότι το γλυκό δεν είναι τόσο καλό.
-Μµµ...
-Το είχα πει στο µιλητό αλλά δεν µπορούσα ρε παιδί µου να λέω ότι τα γλυκά είναι καλά και να
παχαίνουν δηλαδή... έλεγα είναι χοντρός και έλεγε όχι είναι δυνατός. Δηλαδή το χοντρός το είχε αυτή
ότι και καλά... ότι το αδύνατος είναι το καχεκτικός δηλαδή ο επιρρεπής αδύναµος, ο επιρρεπής στις
αρρώστιες δηλαδή έτσι ήταν στο µυαλό της. Αλλά ήταν... λίπος ρε παιδί µου δεν ήταν ότι ήταν χε
µυς... χε...
-Χε...
-Λίπος έτσι; Και... δεν µπορούσα πώς να σου πω... να µε πείσει για αυτά τα θέµατα.
-Για παράδειγµα γιατί εσένα σου δηµιουργούσε αυτό το θέµα αρνητικά συναισθήµατα και όχι...
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-Τι;
-Και όχι... όπως λες διαφέρουν τα κίνητρα. Τα κίνητρα φαντάζοµαι όπως το είπες εσύ... όχι
όπως το είπες, όπως το περιέγραψες δεν ήταν αρνητικά για να κάνει κακό στο παιδί. Το έκανε
γιατί πίστευε ότι θα του κάνει καλό. Γιατί τότε εσύ εξοργιζόσουνα; Αφού όπως είπες εσύ τα
κίνητρα της ήταν κατά την γνώµη της θετικά...
-Ναι εξοργίζοµαι γιατί αν ρωτήσεις 99 άτοµα στα εκατό θα σου πουν ότι το παιδί µου δεν θέλω να
είναι χοντρό.
-Μµµ...
-Αυτή ήταν µια στις εκατό που έλεγε ότι το παιδί θέλω να είναι χοντρό γιατί αν είναι χοντρό και έχει
λίπος είναι δυνατό.
-Ναι...
-Ε αυτό για µένα ήταν παράλογο! Από την στιγµή που αποκλίνεις από το 99 % και είσαι στο 1%. .
Και εγώ είµαι στο 99% που δεν θέλει το παιδί του να είναι παχύσαρκο εε και δεν µπορούσα να την
πείσω και αυτή συνέχιζε να του παίρνει σοκολάτες ξέρω εγώ ε αυτό µε ενοχλούσε. Παράλογο; Πάω
τουαλέτα.
-Γιατί τις διαφωνίες στο θέµα της διαπαιδαγώγησης...
-Ναι...
-Ένα θέµα διαφωνίας ήταν αυτό... σε ποιο άλλο... είπες στα φάρµακα, στο φαγητό...
-Ε ναι... άλλα θέµατα ήταν αυτά ότι... εεε... για παράδειγµα αυτό το σκηνικό που σου είχα πει όταν
γυρνούσαµε από την Κρήτη;
-Μµµ...
-Που δεν µε πήρε τηλέφωνο, δεν µου έστειλε µήνυµα για να ξέρω τι ώρα φτάνει το καράβι και πήγα
εγώ κανονικά εφτά που νόµιζα ότι θα πήγαινε και µισή ώρα περίµενε, µισή ώρα είχε φτάσει και
περίµεναν µισή ώρα...
-Μµµ...
-Ε και... ε ναι... ήταν νευρική και επιθετική ρε παιδί µου µπροστά στα παιδιά και µπροστά σε
ανθρώπους που είχαµε µια σχέση ξέρεις... δηλαδή ξέρεις ήταν πολύ εύκολο να σε προσβάλει µπροστά
σε κόσµο. Που εγώ δεν θα το έκανα ποτέ που και κάτι να είχα ρε παιδί µου θα προτιµούσα να το
συζητήσουµε στο σπίτι. Ακόµα και να είχα πρόβληµα. Δεν µπορούσε να ελέγξει ποτέ τα νεύρα της ή
τη... και εκτός αυτού µε χαλούσε πολύ και η δικαιολογία δηλαδή... ενώ έκανα κάτι... ποτέ δεν έπαιρνε
την ευθύνη. Δηλαδή στην συγκεκριµένη περίπτωση ενώ είχαµε συζητήσει από την προηγούµενη µέρα
ότι θα πάρει τηλέφωνο την ώρα που θα µπαίνει το καράβι στο λιµάνι να κατέβω εγώ και να µην
περιµένουνε δεν πήρε τηλέφωνο και απλά περίµενε να πάω. Ενώ είχαµε πει ότι θα µου έστελνε ένα
µήνυµα ή θα έπαιρνε τηλέφωνο. Και δεν έστειλε... δηλαδή... πόσο µάλλον δηλαδή που έφταιγε αυτή...
είχε ένα µερίδιο ευθύνης αυτή στο συγκεκριµένο θέµα. Αλλά ακόµα και να µην είχε πες ότι µε
έπαιρνε και αργούσα πάλι θεωρώ ότι ήταν υπερβολικό το εσωτερικό σου θέµα και το πρόβληµα να το
κοινοποιείς στον κόσµο ή να γίνεσαι γραφικός στον κόσµο.
-Ναι αλλά αφού δεν σε ενδιαφέρει η άποψη του κόσµου γιατί σε πείραξε;
-Ναι δεν µε ενδιαφέρει η άποψη του κόσµου αλλά µε ενδιαφέρει η δική της. Δεν είναι ότι µε έκανε
ρεζίλι και ένιωσα άσχηµα στον κόσµο απλά δεν µου άρεσε ο χειρισµός δηλαδή να έχω µια διαφωνία
µε την κοπέλα µου και να πάµε στην καφετέρια να την λύσουµε ξέρω εγώ... και να γίνουµε θέαµα
στον κόσµο. Όχι για την άποψη του κόσµου αλλά όταν έχεις µια προσωπική ζωή καλό είναι αυτή να
είναι προσωπική ας πούµε και να µην γίνεται δηµόσιο θέαµα.
-Μµµ...
-Πώς να σου πω... σου ξαναλέω... όχι σε ότι αφορά την αντιµετώπιση του κόσµου αλλά η
αντιµετώπιση η δική σου, της κατάστασης που θες να δηµοσιοποιήσεις.
-Μµµ...
-Η συµπεριφορά η δική της µε ενοχλεί και όχι τι θα πει ο συγκεκριµένος τύπος που τον ήξερα και θα
πει τσακώνονται ας πούµε. Ναι θεωρώ ότι την ιδιωτική σου ζωή την κρατάς ιδιωτική δεν µπορείς να
την... δεν µου αρέσει η επίδειξη δηλαδή. Με την καλή έννοια είτε µε την κακή έννοια.
-Εσύ δηλαδή είπες ότι υποχωρούσες σε πολλές φάσεις...
-Ναι ας πούµε στην συγκεκριµένη φάση δεν της είπα τίποτα!
-Γιατί δεν της είπες;
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-Γιατί θα το έκανα χειρότερο! Δηλαδή θα έκανα ότι έκανε και αυτή. Δηλαδή θα δηµοσιοποιήσω τον
δικό µου τον θυµό ή ξέρω εγώ ή το δικό µου πρόβληµα που έχω στην οικογένεια να το µάθει όλο το
καράβι.
-Μµµ...
-Της είπα µετά σε πολύ ήρεµο στυλ και προσπάθησα να της εξηγήσω κάτι το οποίο δεν καταλάβαινε
ότι πρέπει να µου στείλεις ένα µήνυµα όπως είχαµε συζητήσει την προηγούµενη µέρα. Και η
απάντηση της ήταν ότι δεν είχα µπαταρία.
-Μµµ...
-Που σου λέω το δικό µου το κριτήριο για να µπορώ να καταλάβω τον άλλον είναι... να µου πεις κάθε
άνθρωπος είναι διαφορετικός έτσι; Ναι όµως είναι ένα κοινό κριτήριο που πρέπει να λειτουργούµε
όλοι γενικά Οπότε για να εκνευριστώ όταν µου κάνεις κάποιος κάτι σκέφτοµαι αν έκανα εγώ το ίδιο.
Δηλαδή αν ήµουν εγώ στην θέση της τέλος πάντων να είχα πει να πάρω τηλέφωνο ή θα στείλω
µήνυµα και τελικά δεν µπαταρία έστω και άργησε ο άλλος µισή ώρα να µε πάρει εε δεν θα τον βάλω
µπροστά να του πω άργησες να ρθεις αφού καταλαβαίνω το µερίδιο και της δικής µου ευθύνης έτσι
όσο µικρό και να είναι. Αλλά ακόµα και µερίδιο καθόλου να µην έχω σου ξαναλέω ότι δεν θα το
έκανα αυτό το πράγµα. Οπότε δηλαδή να έχω πρόθεση να προσβάλω µπροστά σε κόσµο τον άλλον
όποιος και να είναι αυτός. Όχι µόνο σε σχέση είτε είναι οι γονείς µου είτε είναι φίλος είτε είναι
οτιδήποτε κτλ. Αυτό δηλαδή είναι... ρε παιδί µου αρχή για να λειτουργήσεις! Κάτι το οποίο δεν είχε!
Και αυτό µε πείραξε! Δεν είχε!
-Για παράδειγµα στην αρχή το χαρακτήρισες µια ταλαιπωρία το διαζύγιο...
-Μ!
-Περισσότερο θα έλεγες ότι ήταν η ταλαιπωρία του διαζυγίου ή του γάµου;
-(σιωπή)
-Και σε ποια σηµεία ήταν ταλαιπωρία το διαζύγιο και σε ποια ο γάµος;
-Και τα δυο πιστεύω ότι ήτανε... γιατί όταν είσαι αναγκασµένος να συζείς µε ένα άνθρωπο που δεν
έχετε κοινά σηµεία, ενδιαφέροντα, απόψεις και δεν µπορείτε να επικοινωνήσετε πιστεύω ότι είναι µια
ψυχοφθόρα διαδικασία δηλαδή να µένεις µε κάποιον επειδή πρέπει.
-Μµµ!
-Σίγουρα είναι ψυχοφθόρο και το διαζύγιο σε αυτές τις συνθήκες δηλαδή µε το να προσπαθεί ο ένας
να κάνει δύσκολη την ζωή του άλλου πάλι είναι ψυχοφθόρο και να αναγκάζεσαι να έρθεις σε
επικοινωνία... οπότε δεν µπορώ να πω ποιο είναι χειρότερο από τα δυο αλλά πιστεύω και στις δυο
περιπτώσεις είναι άσχηµο.
-Θεωρείς δηλαδή ότι εξαρτάται από την ποιότητα του διαζυγίου αν είναι...
-Ναι! Θα µπορούσε σε ιδανικές συνθήκες να κρατήσει µια φιλική σχέση το ζευγάρι για το καλό των
παιδιών και να είναι πολύ καλύτερα τα πράγµατα. Και µε την φιλική σχέση αυτή να είναι µια χαρά.
Θα µου πεις αν µπορούσαν να το κάνουν θα το έκαναν και µέσα στο γάµο και να µην χωρίσουν.
Οπότε το συνηθισµένο που βλέπουµε είναι να υπάρχει ένταση σε όλα τα ζευγάρια στο διαζύγιο... σε
όλα... ως επί το πλείστον. Ξέρω εγώ υπάρχει µια ένταση αυτά βλέπω εγώ.
-Δηλαδή υπάρχει µια συνέχεια... δηλαδή η µορφή και η ποιότητα του γάµου να έχει συνέχεια και
στο διαζύγιο;
-Ναι. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται αυτό µου λέει... είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που χωρίζουνε
και παραµένουν φίλοι για χάρη των παιδιών και το οποίο έτσι θα έπρεπε να είναι και για την δική τους
την ψυχική ισορροπία αλλά και για τα παιδιά κυρίως.
-Εσύ ανεξάρτητα την µορφή, το διαζύγιο το έχεις σαν κάτι αρνητικό, σαν κάτι θετικό, σαν κάτι...
θα µπορούσες να του δώσεις διάφορους χαρακτηρισµούς...
-Σου λέω ανάλογα την περίπτωση.Ακόµα και στην δική µου που ήτανε ταλαιπωρία όπως σου είπα
θεωρώ ότι ήταν θετικό. Θα ήταν πολύ χειρότερο να µείνω σε έναν τέτοιο γάµο.
-Τι θετικό δηλαδή σου έδωσε το διαζύγιο;
-Ότι λύνει έναν γάµο ο οποίος δεν έχει καµία προοπτική.
-Και ποια οφέλη είχες τέλος πάντων µετά το διαζύγιο;
-Ότι η ψυχική µου ταλαιπωρία τέλος πάντων και η... και... όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα ήταν
µόνο κατά την διάρκεια της επικοινωνίας µαζί της ή κατά την διάρκεια που ένιωθα ότι τα παιδιά µου
λείπανε. Ενώ η ίδια ψυχική ταλαιπωρία ήτανε αν δεν υπήρχε το διαζύγιο κάθε µέρα ξέρω εγώ.
-Άρα απέφυγες την ταλαιπωρία αυτής της συνύπαρξης. Σε ποιους άλλους τοµείς πιστεύεις ότι
είχες οφέλη;

544

-Δεν νοµίζω ότι είχα οφέλη. Νοµίζω ότι αν είχα έναν καλό γάµο ξέρω εγώ που ένιωθα ολοκλήρωση
τέλος πάντων, ο ένας συµπλήρωνε τον άλλον, είχαµε κοινά σηµεία επαφής, είχαµε πράγµατα µαζί θα
ήταν πολύ καλύτερα από το να είναι κανείς... ναι αλλά αν δεν υπάρχει αυτό το διαζύγιο είναι η λύση
ξέρω εγώ. Δεν µπορείς να το πεις θετικό ή αρνητικό... είναι µια λύση σε ένα πρόβληµα που είναι ένας
προβληµατικός γάµος.
-Στο συγκεκριµένο γάµο και στο συγκεκριµένο διαζύγιο εσύ κέρδισες πράγµατα τα οποία δεν
µπορούσες να ζήσεις κατά την διάρκεια του γάµου σου;
-Ναι.
-Μ!
-(σιωπή) Κέρδισα αυτό την ηρεµία µου... να γυρνάω από την δουλειά και όχι να µου δηµιουργείται
περισσότερη ένταση από την δουλειά.
-Μ...
-Αν εννοείς να βγαίνω µε φίλους κτλ... στην αρχή ούτε καν... ήµουν τόσο χάλια που για πολύ καιρό
δεν µε ενδιέφερε αυτό το θέµα. Αργότερα εννοείται αλλά δεν µπορώ να πω ότι ήταν συνέπεια του
διαζυγίου. Δεν µπορώ να το ορίσω ως συνέπεια ξέρω εγώ στα θετικά του διαζυγίου ξέρω εγώ... δεν
µπορώ να το πω. Γιατί σου ξαναλέω αν ήταν µια χαρά ο γάµος θα µπορούσα να το κάνω και µέσα στο
γάµο. Δεν µπορώ να το δω απελευθέρωση ή οτιδήποτε.
-Απελευθερώθηκες στο θέµα της έντασης ας πούµε. Των δυσάρεστων...
-Ναι... απελευθερώθηκα από την άποψη γιατί στο ξαναλέω όταν είσαι µε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν
έχετε κοινά σηµεία επαφής είναι πίεση από µόνο του πόσο µάλλον σου δηµιουργείται επιπλέον πίεση
µε την άρνηση, την διαφωνία... µε τα νεύρα, µε την ένταση µε το... ναι είναι ακόµα χειρότερο. Άλλα
έτσι και αλλιώς αν είσαι µε έναν άνθρωπο που τελικά καταλαβαίνεις ότι δεν έχετε κοινά σηµεία
επαφής και ότι είναι διαφορετικός άνθρωπος από εσένα, σαν φιλοσοφία έτσι και αλλιώς από µόνο του
αυτό σε πνίγει.Και όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσετε είτε µε τον χρόνο είτε µε
την κουβέντα δεν ξέρω τι... από τον θεό... χε... δεν πρόκειται να µπει χέρι ποτέ. Οπότε το παίρνεις
απόφαση και λες ότι εντάξει πρέπει να σταµατήσει...
-Οπότε µε το όµοιο µας ή µε το παρόµοιο µας πιστεύεις εσύ ότι µπορούµε να συνυπάρξουµε; Όχι
µε το αντίθετο ή διαφορετικό;
-Δεν µπορώ να το πω αυτό. Δηλαδή καλό είναι να υπάρχει διαφοροποίηση. Δηλαδή αν είναι ακριβώς
το ίδιο µπορεί να υπάρχουνε... είναι µε έναν άνθρωπο που έχεις καλή χηµεία δηλαδή. Μπορείς να
µιλήσεις, να χαρείς µαζί ξέρω εγώ, να ζήσεις την ζωή µαζί... να έχετε κοινή πορεία όσο διαφορετικοί
και να είστε δηλαδή... µπορεί να είστε εκ διαµέτρου αντίθετοι ρε παιδί µου αλλά σε κάποια κοινά που
έχουν σηµασία...
-Μµµ...
-Αν υπάρχουν αυτά τα κοινά νοµίζω µπορεί να γίνει ένας πετυχηµένος γάµος. Όπως και αν ταυτίζεστε
απόλυτα ξέρω εγώ µε κάποιον µπορεί να µην είναι πετυχηµένος γάµος... από την άποψη ότι µπορεί να
βαριέσαι έτσι περισσότερο ή δεν ξέρω... δεν ξέρω τι να σου πω... είναι ανάλογα τώρα την
περίπτωση...
-Εσύ δηλαδή πώς την ορίζεις την χηµεία; Πώς δηµιουργείται αυτή η χηµεία;
-(παύση)... Οι καλές στιγµές τέλος πάντων να είναι περισσότερες από ότι οι κακές.
-Τι µας κάνει µε τους ανθρώπους να έχουµε χηµεία; Με άλλους οι καλές στιγµές να είναι
περισσότερες ενώ µε άλλους λιγότερες ή και καθόλου;
-Δεν ξέρω... να υπάρχουνε κάποια κοινά σηµεία όσα πρέπει, όσα χρειάζονται τέλος πάντων για να...
υπάρχει µια κοινή πορεία ξέρω εγώ στην ζωή.
-Και πώς δηµιουργούνται αυτά τα κοινά σηµεία;
-Τα κοινά σηµεία είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν γενικά. Δηλαδή δεν µπορείς να πάρεις έναν
άνθρωπο που είναι εντελώς διαφορετικός δεν έχετε κανένα κοινό σηµείο τέλος πάντων και να νοµίζεις
ότι θα δηµιουργηθούν αυτά. Δεν θα δηµιουργηθούν ποτέ! Ακόµα και ζευγάρια που είχανε παντρευτεί
παλιά ξέρω εγώ µε συνοικέσια τότε που ήταν και που είναι γάµοι ακόµα και τώρα δεν έχουν χωρίσει,
είναι καθαρά θέµα συµβιβασµού ξέρω εγώ. Συµβιβαστήκανε και ζούνε µια ζωή συµβιβασµού ξέρω
εγώ. Αλλά στο µυαλό µου µέσα δεν είναι ο γάµος ο ιδανικός.
-Μµµ...
-Είσαι δηλαδή σε µια διαρκή καταπίεση τέλος πάντων. Αναγκάζεσαι να ζεις µε ένα άνθρωπο τον
οποίο ξέρω εγώ... µπορεί ακόµα και να νιώσεις αισθήµατα...
-Μµµ...
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-Για αυτόν ξέρω εγώ αλλά να έχετε µια δύσκολη συµβίωση. Και να σε πνίγει τέλος πάντων.
-Δηλαδή η σχέση δεν πιστεύεις ότι έχει µια εξελικτική τέλος πάντων δοµή... ότι προκύπτουν...
-Σίγουρα! Αλλά όταν υπάρχουνε διαφορές σε σηµαντικά θέµατα µεγάλες και από την στιγµή ξέρουµε
ότι ο άνθρωπος... κάποιος κάνει µπάνιο (στη θάλασσα) φοράει στολή... έτσι δεν είναι δεν φοράει; Ναι
και... πιστεύω όσο και να το ζορίσεις όσο και να το πιέσεις το πράµα κτλ δεν υπάρχει... τόσο
εξελικτική δεν µπορεί να είναι. Δεν µπορεί να υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το πράµα... θα υπάρχει δηλαδή
αλλά θα είναι δυσάρεστη εξέλιξη, θα είναι προς το χειρότερο. Εµένα ας πούµε ήταν εξελικτική αλλά
προς το χειρότερο.
-Θέλω να πω τους γάµους που είπες από συνοικέσιο... είπες ότι δεν είναι ο ιδανικός γάµος για
σένα...
-Όχι δεν είπα αυτό. Απλά είπα ότι ακόµα και σε τέτοιους γάµους ρε παιδί µου που δεν µπορείς να πεις
ότι υπήρχε χηµεία µεταξύ δυο ανθρώπων και αποφάσισαν να παντρευτούνε εε οπότε... υπάρχουν
γάµοι που έτυχε να υπάρχει µια σχετική χηµεία και να είναι όλα καλά αλλά ως επί τον πλείστον σε
τέτοιους γάµους... η γιαγιά µου ας πούµε η µάνα της µάνας µου παντρεύτηκε µε συνοικέσιο και µέχρι
που πέθανε δηλαδή ήταν φρικαρισµένη... σκέψου και µικρός που ήµουνα σκέψου µου έλεγε για τον
αποτυχηµένο γάµο της για παράδειγµα.
-Τι τον έκανε αποτυχηµένο;
-Δεν τον ήθελε τον παππού µου ρε παιδί µου και ναι... ήθελε ξέρω εγώ... ήθελε κάποιον άλλον χε
ξέρω εγώ... και την πιέσανε να παντρευτεί 19 χρονών που ήτανε ξέρω εγώ, την πίεσαν... ήταν φίλος
του πατέρα της ο παππούς µου και έπιναν καφέ και λέει να σου δώσω την κόρη µου ξέρω εγώ... σε
τέτοια φάση.
-Φίλος του πατέρα της; Πόσο µεγαλύτερος δηλαδή ήτανε;
-Ήτανε δέκα χρόνια ξέρω εγώ. Φίλος... γιος φίλο του... δεν ξέρω τώρα. Είχε πάει σπίτι τέλος πάντων
και ναι... χωρίς να τον θέλει και δεν τον θέλησε... δεν τον αγάπησε, δεν ένιωσε κοντά του µέχρι που
πέθανε ας πούµε. Και ούτε χωρίσαν ούτε τίποτα και όχι µόνο η γιαγιά µου υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις τέτοιες έτσι;
-Εσύ µπορούσες να κατανοήσεις τι δεν της άρεσε;
-Στον παππού µου;
-Ναι. Ή αυτή τι έλεγε ότι δεν της άρεσε;
-Εγώ αυτό που καταλάβαινα από αυτά που µου έλεγε ήταν πρώτον ότι ήταν 19 χρονών, πρώτον
δηλαδή η ηλικία, ότι ξέρεις αν δεν νιώθεις έτοιµη να παντρευτείς και σε πιέζει ο πατέρας σου και σου
λέει θα τον πάρεις ξέρω εγώ και δεν σηκώνω κουβέντα ε και καλός να είναι δηλαδή ο παππούς µου
ήταν πολύ καλός αλλά όσο καλός και να είναι στο µυαλό σου µέσα και στο θα λειτουργεί
αντιδραστικά, ότι ενώ εγώ δεν ήθελα αυτός µε το ζόρι µε παντρεύτηκε. Οπότε ναι ήταν µικρή σε
ηλικία... αυτός ήταν 29, 30 πόσο ήτανε... τέλος πάντων δεν έχει σηµασία η ηλικία θα µπορούσε να
ήταν και συνοµήλικος αλλά από την στιγµή που δεν νιώθει έτοιµη, δεν θέλει να παντρευτεί και της
φορτώνει κάποιος πάντα το βλέπει έτσι µέχρι τέλους. Θέλω να σου πω ένα παράδειγµα γάµου που δεν
χωρίσανε λόγω των κοινωνικών ρε παιδί µου προτύπων ξέρω εγώ.
-Δεν την ενοχλούσε τίποτα στον χαρακτήρα του;
-Όχι ο παππούς µου ήτανε πολύ καλός. Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το λέω επειδή ήταν παππούς µου
γιατί είχα και κάτι προπάππους που ήταν εντάξει... δεν µπορείς να τους πεις και αγίους. Αλλά αυτός ο
συγκεκριµένος όπως και του πατέρα µου ήταν φοβεροί. Δηλαδή κοινά αποδεκτοί. Κοινώς αποδεκτοί...
αποδεκτώς.
-Του άλλου παππού πώς εξελίχθηκε;
-Ο γάµος;
-Ναι γενικά η ζωή του.
-Μια χαρά. Τα πήγαιναν και καλά ξέρω εγώ. Σκέψου εσένα να σου πούνε στα καλά καθούµενα αυτόν
που θα γνωρίσεις αύριο και παντρεύεσαι λες τώρα... κάθεσαι το βράδυ και σκέφτεσαι πώς θα είναι, ο
χαρακτήρας, η εµφάνιση του... καλός... και τον βλέπεις την επόµενη µέρα ας πούµε και το βράδυ
µπορεί να έκλαιγες που σου είπαν ότι θα παντρευτείς και εσύ δεν νιώθεις έτοιµη να παντρευτείς για
κάποιο λόγο κτλ.. γιατί εσύ το έχεις πιο ροµαντικά στο µυαλό σου... οπότε βλέπεις την επόµενη µέρα
έναν τύπο και είσαι προκατειληµµένη αρνητικά και νοµίζω ότι η πρώτη εντύπωση σου µένει ξέρω εγώ
για πολλά χρόνια. Αυτή την εντύπωση έχω... βέβαια είναι και περιπτώσεις που το αποδέχονται...
εντάξει είναι και πόσο... πόσο αντιδραστικός είναι κάποιος. Δηλαδή αν είναι κάποιος συγκαταβατικός,
λέει ο πατέρας µου θα παντρευτώ αυτόν ξέρω εγώ θα παντρευτώ αυτόν και λες εντάξει θα παντρευτώ
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κάποιον ας πούµε, θα παντρευτώ αυτόν που µου λέει ο πατέρας µου, η γιαγιά µου δεν ήταν από αυτές
τις περιπτώσεις βέβαια έτσι όπως κατάλαβες... χε οπότε το αποδέχεσαι, την µοίρα σου...
προσαρµόζεσαι πιο εύκολα ξέρω εγώ για να κάνεις και την ζωή σου πιο εύκολα γιατί η γιαγιά έκανε
την ζωή της πιο δύσκολη όταν έχεις αυτή την άρνηση ρε παιδί µου και είσαι αναγκασµένη να ζεις µε
έναν άνθρωπο που µέσα σου δεν τον γουστάρεις ε αυτό σηµαίνει ότι µέσα σου έχεις µικρότερη
προσαρµοστικότητα που σηµαίνει ότι και η ζωή σου θα είναι πιο δύσκολη. Όσο πιο εύκολα
προσαρµοζόµαστε κάνεις την ζωή σου πιο εύκολη στα δεδοµένα.
-Μµµ...Τότε γιατί οι γάµοι κατά επιλογή αφού όπως είπες γίνονται από χηµεία δηλαδή αυτοί που
δεν γίνονται από συνοικέσιο...
-Δεν γίνονται από χηµεία όλοι... γίνονται επειδή νοµίζεις... επειδή µπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος προς
το χειρότερο, µπορεί να σου έχει δείξει το άλφα και να είναι το 1/10 από αυτό δηλαδή µόνο τα θετικά
στοιχεία... µπορεί σε άλλη περίπτωση να αλλάξουν τα στάνταρ σου και οι προτεραιότητες, µπορεί
ξέρω εγώ να βαρεθείς... µπορεί να βρεις πράγµατα που σε ενοχλούν και δεν σε ενοχλούσαν παλιά...
είναι πολλά... δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν παντρευτείς από συνοικέσιο όλα θα πάνε µια χαρά. Αλίµονο
τώρα κανείς δεν παντρεύεται από συνοικέσιο και τα διαζύγια είναι απίστευτα πολλά.
-Τότε γιατί χαλάει η χηµεία;
-Παίρνει βάρος περισσότερο προβλήµατα ξέρω εγώ που προκύπτουν... οικονοµικά ξέρω εγώ,
κούρασης, µονοτονίας ίσως και όλα αυτά τα προβλήµατα, τα βγάζεις µετά σε αρνητικότητα ξέρω εγώ
στον σύντροφο και αυτά µετά είναι αλυσίδα και τα βγάζει µετά και αυτός και φτάνει σε ένα σηµείο
που είναι απροχώρητο και χάνεται όλο το καλό παρελθόν ας πούµε. Και σου έχουν µείνει µόνο τα
κακά.
-Υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί να διαρκέσει η χηµεία αν υποθέσουµε ότι ο µέσος όρος ζωής
είναι τα 80, 75... εε µπορεί να υπάρξει 40 πες 50 χρόνια να εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η
χηµεία;
-Πιστεύω πως ναι. Σίγουρα υπάρχουν γάµοι που δεν έχουν φτάσει στο διαζύγιο και παράλληλα δεν
κάνουν και συµβιβασµό.
-Α να θέλουν...
-Αλλά ναι πιστεύω ναι θα µπορούσε.
-Αυτό το αποτέλεσµα πιστεύεις ότι είναι αποτέλεσµα λογικών διεργασιών ή...
-Όχι. Δεν µπορεί να είναι αποτέλεσµα λογικών διεργασιών. Ή ταιριάζεις µε κάποιον ή δεν ταιριάζεις.
Δεν µπορείς να βάλεις λογική δηλαδή. Είναι καθαρά συναισθηµατικό το θέµα. Οπότε δεν µπορείς να
βάλεις την λογική σου.
-Και τα συναισθήµατα πώς δηµιουργούνται;
-Τι εννοείς πώς δηµιουργούνται;
-Πώς µε τον έναν για παράδειγµα τα συναισθήµατα σε ένα ζευγάρι συνεχίζουν να υπάρχουν ενώ
στο άλλο ζευγάρι φθείρονται λόγω προβληµάτων οικονοµικών ή άλλων;
-Δεν µπορώ να το εξηγήσω. Απλά είναι... τι σηµαίνει χηµεία; Απλά πόσο ταιριάζουν δυο χαρακτήρες
τέλος πάντων...
-Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν πόσο ταιριάζουν;
-Αν µπορούσα να το εξηγήσω θα µπορούσα να το εξηγήσω µε την λογική. Είναι θέµα... είναι θέµα...
(παύση) είναι καθαρά θέµα χαρακτήρα... πώς είναι διαµορφωµένος ο καθένας... δεν µπορείς να το
ορίσεις µε την λογική µε κάποιο τρόπο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια... σαν φιλοσοφία... σε βάθος
δηλαδή κάτι. Γιατί λέµε αυτός ο τύπος είναι νευρικός... αλλά όλα πηγάζουν από µια φιλοσοφία ξέρω
εγώ. Όπως είπαµε ένα αρνητικό που έχει κάποιος µπορεί να έχει ένα θετικό από πίσω ξέρω εγώ. Αν
βλέπεις όµως µόνο το θετικό χωρίς να βλέπεις το αρνητικό όµως δεν έχεις πλήρη εικόνα για αυτό.
Όταν δυο άνθρωποι γνωρίζονται καλά και ξέρουν και τα αρνητικά και τα θετικά και τα αρνητικά δεν
τον ενοχλεί και τόσο πολύ... το αρνητικό το καλύπτει ξέρω εγώ το θετικό του ενός µε τον άλλον ε
αυτό είναι η χηµεία... δεν µπορώ να το εξηγήσω περισσότερο απλά είναι... δεν µπορείς να το
εξηγήσεις αυτό... απλά είναι κάποια πράγµατα αρνητικά που έχει ο ένας και δεν ενοχλούνε τον άλλον
τα αρνητικά τα συγκεκριµένα ενώ είναι κάποιος άλλος που έχει κάποια άλλα αρνητικά τέλος πάντων
που αυτά τον ενοχλούνε.
-Μµµ...
-Όσο και να νοµίσουνε ότι είναι ερωτευµένοι όσο και να νοµίσουνε... κάποια στιγµή αυτά τα
αρνητικά θα τα ξανασκεφτεί ή θα τα δούνε γιατί στην αρχή µπορεί να µην τον ενοχλούνε ή µπορεί να
µην τα ξέρει ή να κάνει πώς δεν το ξέρει... θα τον ενοχλήσουνε δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν είναι
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από τα αρνητικά που είναι εκ διαµέτρου αντίθετα τέλος πάντων του χαρακτήρα αυτού που τον
ενοχλούνε τέλος πάντων εε φαντάζοµαι ότι υπάρχει πρόβληµα εκεί. Ή θα πρέπει να αλλάξει τον
χαρακτήρα του ώστε να µην τον ενοχλούνε τα αρνητικά ή θα πρέπει να αλλάξει τα αρνητικά του
συντρόφου του που και αυτό είναι δύσκολο γιατί έχουµε πει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Οπότε είναι
πόσο ταιριάζουν αυτά τα θετικά και τα αρνητικά που έχει ο ένας µε τον άλλον. Αυτό πιστεύω.
-Μµµ... εσύ από χηµεία την επέλεξες;
-Εγώ στην δική µου περίπτωση χε δεν νοµίζω ότι την επέλεξα από χηµεία.
-Εσύ επέλεξες αυτή και αυτή εσένα. Δεν επέβαλε ο ένας τον άλλον...
-Συνοικέσιο ήτανε!
-Χε!
-Χε χε! Εντάξει χηµεία. Εντάξει δεν ξέρω τι να σου πω τώρα...εντάξει χηµεία νοµίζω... ότι πρέπει να
τον ξέρεις τον άλλον καλά. Εγώ ας πούµε την πρώην γυναίκα µου δεν την ήξερα καλά από ότι σου
είχα πει... την ήξερα ενάµιση χρόνο αλλά πολύ σπαστά... κάποιες ώρες κτλ δεν την ήξερα σε όλες τις
πτυχές του χαρακτήρα της... και όταν καταλάβαινα κάποια που µε ενοχλούσανε ήταν λίγο αργά τέλος
πάντων.
-Μµµ...
-Αλλά... τέλος πάντων δεν ξέρω τι να σου πω. Αν µένουν κάµποσο καιρό µαζί νοµίζω ότι είναι
καλύτερα για να καταλάβεις αν όντως έχεις χηµεία ή όχι. Η ποιότητα της συµβίωσης τέλος πάντων.
Δηλαδή αν συζώ εγώ µε κάποια και δουλεύω εγώ µέχρι το βράδυ και το βράδυ και την βλέπω µια ώρα
την ηµέρα και θέλουµε να ξεκουραστούµε και την αράζουµε στην τηλεόραση χωρίς να µιλάµε θεωρώ
ότι δεν µπορείς να πεις ότι ο ένας γνωρίζει τον άλλον.
-Πώς ορίζεις ότι τον ξέρεις;
-Να έχεις µιλήσει µαζί του για αστεία θέµατα, για σοβαρά, να ξέρεις τις αντιδράσεις του, να ξέρεις
την αντίδραση του σε κόσµο, όταν είστε µόνοι σας, την άποψη που έχει για τα παιδιά, την άποψη που
έχει για την θάλασσα, αν της αρέσει η θάλασσα ή το βουνό περισσότερο, αν της αρέσει να κάθεται
στο σπίτι συνέχεια, ή αν της αρέσει να βγαίνει συνέχεια και να γυρνάει το βράδυ µέχρι αργά. Δηλαδή
τέτοια πράγµατα τον γνωρίζουν τον άλλον και είναι ακόµα καλύτερα και όταν τα µάθεις αυτά τα
πράγµατα µετά ξέρεις είσαι πιο κοντά στο να ξέρεις αν έχεις χηµεία µε αυτό το άτοµο. Γιατί όλα αυτά
είναι χηµεία. Αν... δεν λέω να συµφωνούν σε όλα... να µου αρέσει εµένα το βουνό και να αρέσει και
εσένα το βουνό ξέρω εγώ, µπορεί εµένα µου αρέσει το βουνό και εσένα η θάλασσα αλλά πώς νιώθεις
εσύ εµένα να µου αρέσει η θάλασσα και εσένα το βουνό, σε φρικάρει αυτό το πράγµα ή θα γούσταρες
εσύ του χρόνου το καλοκαίρι να πάµε στο βουνό που σου αρέσει εσένα αλλά το επόµενο καλοκαίρι να
πάµε στην θάλασσα που αρέσει εµένα ή θα ήθελες να πάµε στο βουνό κάθε καλοκαίρι; Είναι ένα
παράδειγµα. Δεν µπορείς να εξηγήσεις την χηµεία µε την λογική... πιστεύω ότι είναι καλό να ξέρεις
τον άλλον όταν πας να παντρευτείς.
-Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι είναι στάσιµοι; Ακόµα και να τον γνωρίζουµε τον άλλον πολλά
χρόνια τον ξέρουµε µέχρι τώρα.
-Ναι.
-Μελλοντικά..
-Ναι αυτό σου λέω ότι είναι µερικά πράγµατα που δεν θα αλλάξουν το... σίγουρα όλοι αλλάζουµε
αλλά είναι µερικά πράγµατα ρε παιδί µου που µένουν σταθερά και µας ορίζουν ως ανθρώπους. Ακόµα
και από παιδάκι όταν µεγαλώσει κάποια αρνητικά και κάποια θετικά που είχε τέλος πάντων τα
κουβαλάει γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του, έτσι είναι η φιλοσοφία που έχει µέσα του και του ορίζει
τον χαρακτήρα του. Όσο πιο κοντά είναι οι φιλοσοφίες δυο ανθρώπων τόσο περισσότερες
πιθανότητες έχουν να έχει βάθος χρόνου η συµβίωση και καλή ποιότητα τέλος πάντων η συµβίωση
τους.
-Άρα εσύ την χηµεία την ορίζεις ως κοινές φιλοσοφίες δυο ανθρώπων;
-Ε ναι... δεν ξέρω τώρα η έκφραση αυτή αν είναι η σωστή αλλά ναι... ποια είναι τα θέλω µου ρε παιδί
µου... όσο καλή χηµεία, να γουστάρονται, ο ένας να είναι σπιτόγατο, να είναι σπίτι και ο άλλος
τρελαίνεται αν µείνει µέσα στους τέσσερις τοίχους ας πούµε βγάζει σπυριά ε πόσο πιστεύεις ότι
µπορείς να κρατήσει αυτό το πράγµα; Ε είναι κάποια πράγµατα που είναι... δεν χρειάζεται και πολύ
µυαλό... δεν χρειάζεται να είσαι µέντιουµ για να καταλάβεις ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το
πράγµα. Γιατί και αυτό φιλοσοφία είναι το να γουστάρω να βγαίνω έξω. Είναι φιλοσοφία και όχι να
είναι µια περίοδος και να µην τον νοιάζει αν περάσει καιρός. Αλλά αν είναι η φιλοσοφία του καθενός
αυτή εννοείται ότι είναι δυο πράγµατα που θα έρθουν σε σύγκρουση για το συγκεκριµένο. Οπότε

548

αναγκαστικά ο ένας θα µένει σπίτι και ο άλλος θα βγαίνει ξέρω εγώ και αυτό θα δηµιουργήσει άλλα
προβλήµατα, άλλες συγκρούσεις. Καλό είναι να έχουν κάποια κοινά ενδιαφέροντα τέλος πάντων. Δεν
ξέρω αν είναι κοινή φιλοσοφία αλλά να υπάρχουν κάποια κοινά σηµεία τέλος πάντων. Αυτό. Να µην
είναι παράλληλες οι γραµµές. Να έχουν κάποια κοινά σηµεία. ώστε να είναι αυτά σηµεία αναφοράς
για την σχέση τους στο µέλλον ξέρω εγώ.
-Πιστεύεις ότι κυκλοφορεί αυτό το στερεότυπο ή µη ότι τα ετερώνυµα έλκονται; Εφόσον είναι
διαφορετικοί έτσι όπως είπες πώς δηµιουργείται µεταξύ τους χηµεία; Αφού εσύ την ορίζεις την
χηµεία να έχουν ένα κοινό σηµείο εκκίνησης τέλος πάντων...
-Ναι να έχουν ένα κοινό σηµείο εκκίνησης. Πες ότι ο ένας χαρακτήρας από τους δυο είναι αυταρχικός
και είναι και ο άλλος αυταρχικός αυτά τα δυο είναι ετερώνυµα ε οµώνυµα. Έτσι; Πιστεύω εκεί δεν
υπάρχει χηµεία. Πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα ρθουνε σε σύγκρουση. Ή είναι και οι δυο νευρικοί
ας πούµε για παράδειγµα έτσι; Είναι και οι δυο ξέρω εγώ... ακόµα και χαλαροί να είναι και οι δυο που
αυτό είναι ουδέτερο έτσι... αυτό πιστεύω ότι είναι οµώνυµα οπότε σε βάθος χρόνου δεν θα... δεν θα
έχουν τις ίδιες πιθανότητες µε κάποιους που ήταν λίγο πιο ετερώνυµοι ξέρω εγώ. Δηλαδή τα αρνητικά
τους ή τα θετικά τους ξέρω εγώ, τα αρνητικά τους να είναι τα ίδια. Να έχουν το ίδιο αρνητικό µε τον
άλλον. Αυτό σηµαίνει για µένα. Αυτό που σου είχα πει. Αν δηλαδή έχουν κοινά ελαττώµατα ε νοµίζω
ότι είναι λόγος σύγκρουσης. Εγώ ας πούµε αν ήµουν δεκτικός, υποχωρητικός µπορεί να ήµουν στο
γάµο ακόµα µέσα. Δηλαδή να µην µε πείραζε αυτό. Όπως είναι ο καινούργιος της σύζυγος. Ότι λέει
αυτό είναι αυτός το δέχεται και λέει ναι. Δηλαδή και αυτός περνάει καλά στην σχέση του µέσα
δηλαδή δεν το κάνει... και αυτή όµως περνάει µια χαρά. Δηλαδή περνάει αυτή η επιθετικότητα ας
πούµε... βρίσκει ανταπόκριση...
-Άρα και οι δυο σας διεκδικούσατε κυριαρχικούς ρόλους µέσα στον γάµο σας;
-Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Εγώ δηλαδή δεν διεκδικούσα κυριαρχικό ρόλο αλλά δεν µπορούσα να
δεχτώ και τον κυριαρχικό ρόλο τον δικό της. Έχει διαφορά. Ας πούµε και ο πεθερός µου µε την
πεθερά µου ήταν αυτός ο κυριαρχικός και αυτή υποτακτική, ότι έλεγε αυτό ήταν... αλλά και οι δυο
περνούσαν καλά δεν συµβιβασµό η πεθερά µου. Και µε άλλον να ήτανε πάλι τον ίδιο χαρακτήρα θα
έβγαζε πώς να σου πω... οπότε ήταν αυτό το ετερώνυµο που διατηρούσε την σχέση τους. Ούτε
πιεζόταν ποτέ ούτε δυσφορούσε. Δηλαδή της άρεσε... της άρεσε αυτό το πράγµα. Αυτές ήταν δυο
ακραίες συµπεριφορές δηλαδή αλλά αυτοί οι δυο µεταξύ τους ξέρω εγώ ήταν τα ετερώνυµα που
µπορούσανε να συµβιώσουν τέλος πάντων... να ζήσουν µαζί αρµονικά.
-Ήταν ευδιάκριτοι οι ρόλοι τους;
-Ναι. Σε αυτούς. Αλλά σε ένα φυσιολογικό ζευγάρι θα έπρεπε ξέρεις να είναι πιο πολύπλευροι οι
χαρακτήρες. Δεν µπορείς να βάλεις κάποιον σε καλούπι. Ακόµα και µέσα στην σχέση ρε παιδί µου ότι
αρχίζεις σιγά, σιγά και παίρνεις τον ρόλο σου... δηλαδή φαντάζοµαι ότι η πεθερά µου δεν ήταν έτσι
από µικρή και αν έβρισκε κάποιον που ήταν πιο υποτακτικός από αυτή δεν ξέρω πώς να το πω...
µπορεί αυτή να ήταν πιο... να της έβγαινε αυταρχικότητα ίσως. Οπότε υπάρχει ένα δέσιµο ξέρω εγώ
στα ζευγάρια. Οπότε αν είναι ο ένας στην υπερβολή ο άλλος συµβιβάζεται. Συµµορφώνεται µε την
κατάσταση αυτή και ο ένας και ο άλλος έτσι;
-Οι ρόλοι πιστεύεις διαµορφώνονται ανάλογα ποιον έχουµε απέναντι µας ή φέρουµε ήδη
κάποιους ρόλους από παιδιά;
-Αυτό ακριβώς. Φέρουµε κάποιους από παιδιά απλά εξαρτάται από ποιον είµαστε για να µεγιστο...
µεγιστοποιηθεί ξέρω εγώ... να... να διογκωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω τι να σου πω.
-Δηλαδή υπάρχει η τάση να επαναληφθεί ο ρόλος που έχεις αναλάβει για παράδειγµα στην
πατρική σου οικογένεια, στην δική σου οικογένεια ή...
-Δεν καταλαβαίνω... εγώ έφυγα παιδί από την οικογένεια µου δεκαοχτώ χρονών εγώ έφυγα... δεν
µπορώ να θυµηθώ...
-Οι γονείς σου τι άποψη πιστεύεις ότι έχουν για σένα;
-(σιωπή)...
-Δηλαδή αν τους ρωτούσα πώς θα σε παρουσίαζαν;
-(σιωπή)... Αλλάζουν αυτά... δηλαδή αν τους ρωτήσεις τώρα είναι πολύ ευχαριστηµένοι. Αν ρωτούσες
την µάνα µου πριν από πέντε χρόνια µπορεί να έλεγε ότι το µαύρο πρόβατο ας πούµε ότι ναι... εντάξει
αλλά αυτό είναι υποκειµενικό κάθε φορά.
-Τώρα τι τους ευχαριστεί πιστεύεις ενώ παλιά µπορεί να ήσουν το µαύρο πρόβατο;
-Είναι πολύ υποκειµενικοί οι λόγοι αυτοί. Δηλαδή η µάνα µου της αρέσει πολύ η κουβέντα. Εγώ
παλιά που µε είχες ρωτήσει αν αλλάζεις ας πούµε πιστεύω ότι αλλάζω δηλαδή... επειδή δεν µε

549

ενδιέφερε η άποψη του κόσµου ξέρω εγώ ότι κάνω και έλεγα δυο κουβέντες ότι το κάνω για αυτό
αλλά θεωρούσα ότι δεν χρειάζεται παραπάνω εξήγηση... δεν µε ενδιαφέρει από εκεί και πέρα.
Κατάλαβες; Είναι λίγο... οπότε κάποιες φορές που είχε κάποιο πρόβληµα η µάνα µου και της έλεγα
κάποια πράγµατα επειδή της αρέσει πολύ η κουβέντα της έλεγα ότι πιστεύω αυτό, δεν ήταν ότι της
απαντούσα... της απαντούσα αλλά αυτό και τέλος. Χωρίς να βγάζω κάποιο συναίσθηµα και χωρίς...
ψυχρά λογικά η άποψη µου είναι αυτή. Και θεωρούσε ότι ήµουν πολύ απόµακρος.
-Μµµ!
-Ενώ τώρα που µπορώ να κάτσω να της µιλήσω, µπορεί να µου πει αυτό, να κάτσω να της εξηγήσω,
να της πω αυτό, να κάτσω να την ακούσω όσοµονότονα που φαίνονται αυτά που µου λέει θεωρεί ότι
έχω αλλάξει... θεωρεί ότι έχω αλλάξει και ότι είµαι πιο κοντά της, ότι µπορώ να την ακούσω, να την
συµβουλέψω, ξέρεις...
-Εσύ όντως τα θεωρείς για τον εαυτό σου... αυτά που λέει η µαµά σου ότι όντως ισχύουν... ότι
όντως έχεις αλλάξει;
-Ναι το νιώθω και εγώ ότι έχω αλλάξει.
-Και τι σε έκανε να αλλάξεις;
-Τι µε έκανε να αλλάξω;
-Ναι.
-Εε δεν ξέρω... η επαφή µε τον κόσµο περισσότερο, εε παλιά και λόγω της δουλειάς µου, ήταν λίγο
πιο απόµακρος, ήθελε λίγο περισσότερο σκέψη δηλαδή προχωρούσα δηλαδή στο δρόµο και
σκεφτόµουν πώς θα λύσω κάτι εε εντάξει όταν έρχεσαι σε επαφή µε τον κόσµο καταλαβαίνεις και τι
ζητάει ο άλλος, τι θέλει τέλος πάντων... καταλαβαίνεις και πιο καλά τον άλλον και µπορείς να τον
συµβουλέψεις και καλύτερα ίσως, µπορείς να καταλάβεις και καλύτερα ίσως το πρόβληµα του τέλος
πάντων και στην περίπτωση της µάνας µου θέλει κουβέντα... δεν είναι ότι τρύπα στο νερό... δηλαδή
όταν πάω να την συµβουλέψω πέντε πράγµατα δεν περιµένω ότι θα φύγει καλύτερη από αυτή την
κουβέντα αλλά η διαδικασία της κουβέντας ξέρω ότι την χαροποιεί για λίγο µέχρι να ξαναγίνει η
επόµενη κουβέντα. Οπότε αυτή η κουβέντα που γίνεται ξέρω ότι της δίνει χαρά οπότε της δίνω χαρά
χωρίς να περιµένω να βελτιώσει την ζωή της ας πούµε ή να αλλάξει ξέρεις...
-Δηλαδή είσαι πιο διαθέσιµος;
-Ναι. Πιο διαθέσιµος και για πολλούς άλλους λόγους και γιατί δεν έχω τα προβλήµατα που είχα πριν
πέντε χρόνια και περισσότερο χρόνο έχω από ότι είχα πριν πέντε χρόνια αλλά και την διάθεση έχω και
που συνέπεια όλων αυτών είναι συν του γεγονότος σου ξαναλέω ότι έχω κάνει έτσι µια προσωπική
αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης των άλλων.
-Πιστεύεις ότι αν αυτό το εφάρµοζες στον γάµο σου... ότι ήσουν διαθέσιµος χωρίς να περιµένεις
όµως κάτι... να περιµένεις την ικανοποίηση του άλλου και όχι την αλλαγή του...
-Μµ!
-Θα ήταν πιο λειτουργικό και για τους δυο σας;
-(σιωπή)... Δεν νοµίζω ότι είναι το ίδιο. Δεν νοµίζω ότι η σύγκριση αυτή δεν νοµίζω ότι παίζει. Γιατί...
στην προκειµένη περίπτωση µε την µάνα µου ξέρω εγώ δεν θα πάρουµε κοινές αποφάσεις και δεν
είναι θέµα ξέρω εγώ... εµ... δηλαδή ξέρω ότι οι απόψεις µε την µάνα µου είναι εκ διαµέτρου αντίθετες.
Έτσι... ότι δρα µε το συναίσθηµα χωρίς να µπορώ να επηρεάσω την λογική της καθόλου.
-Μµ!
-Εεε... οπότε δεν µε ενοχλεί γιατί δεν πρόκειται να πάρουµε κοινές αποφάσεις µαζί. Το κάνω δηλαδή
για το καλό της, να νιώσει καλύτερα κτλ χωρίς εγώ να περιµένω κάτι. Κατάλαβες;
-Μµ!
-Ενώ µε την γυναίκα σου ξέρω εγώ που είναι η οικογένεια σου κτλ περιµένεις να έχεις κάποια κοινά.
Δεν θα µπορούσα να παίζω τον ρόλο του εξισορροπιστή, ότι ξέρεις σου κάνω καλύτερη την
ψυχολογία δίνοντας σου µια κουβέντα που ίσως να θες. Που στην δική µου περίπτωση ούτε κουβέντα
ήθελε αυτή αλλά ας πούµε ότι ήταν η ίδια φάση. Πάλι θα ένιωθα πνίξιµο από την άποψη ότι δεν
υπάρχει ουσία σε αυτό το πράγµα από την στιγµή που δεν έχετε κοινή λογική, κοινή πορεία, ότι
προσπάθεια να κάνεις για να την ηρεµήσεις, να της ανυψώσεις το ηθικό ή να της κτλ και τι έγινε; Θα
ένιωθε καλύτερα αλλά δεν θα συµφωνούσε ποτέ µε αυτά που της έλεγε αλλά δεν νοµίζω ποτέ ότι θα
µπορούσα να βρω λύση. Είναι διαφορετικές θέλω να σου πω οι περιπτώσεις. Να το κάνω δηλαδή
µέσα στον γάµο µου γιατί να το κάνω αυτό, τι είµαι; Καταρχάς είναι διαφορετικοί χαρακτήρες...
ακόµα και η µάνα µου παρόλο την κουβέντα που γίνεται µπορεί να µην καταλάβει τίποτα ξέρεις...
στην επόµενη κουβέντα που θα κάνουµε θα τα έχει ξεχάσει όλα ότι της έχει πει τουλάχιστον έχει
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διάθεση για κουβέντα, ε η πρώην σύζυγος µου δεν είχε διάθεση για κουβέντα. Δεν ήθελε να
συζητήσουµε, τίποτα... οπότε από αυτό και µόνο αλλάζει εντελώς η προσέγγιση. Δηλαδή από την
στιγµή που ο άλλος δεν δέχεται διάλογο µετά δεν µπορείς να συζητήσεις και πολλά. Αν ήταν
λεπτοµέρειες δεν θα µε πείραζε και πολύ αν δεν ήταν τόσο σηµαντικά για εµένα αλλά και αυτό
µάλλον την έκανε χειρότερη από ότι ήταν.
-Πριν µου είπες για τους γάµους από συνοικέσια ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είχαν
συγκεκριµένες ρόλους... πιστεύεις ότι υπάρχει τώρα στους άνδρες και στις γυναίκες ρευστότητα
στους ρόλους ή ακόµα έχουν συγκεκριµένους ρόλους;
-(σιωπή) Εξαρτάται από πολλά πράγµατα... εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που έχει ο καθένας. Αν
µια γυναίκα δεν δουλεύει ξέρω εγώ θα έρθει πιο κοντά στο παλιό πρότυπο της οικογένειας. Όταν οι
δυο δουλεύουνε είναι πιο σύγχρονο το πρότυπο της οικογένειας και από εκεί και πέρα παίζουν ρόλο οι
χαρακτήρες. Παίζουν ρόλο οι χαρακτήρες αλλά και αυτοί διαµορφώνονται ανάλογα... αν δουλεύει η
γυναίκα εννοείται ότι ο άνδρας θα βοηθήσει και στο σπίτι. Εε όσο και αν είναι η οικογένεια του και οι
παππούδες του ξέρω εγώ και τα πρότυπα που έχει και στο χωριό που µεγάλωσε ας πούµε και έβλεπε
την γυναίκα στο σπίτι και τον πατέρα ξέρω εγώ αυτό εννοείται ότι θα βοηθήσει την γυναίκα του. Είτε
λίγο είτε πολύ ρε παιδί µου θα βοηθήσει. Αλλά σίγουρα µε τα παλιά πρότυπα που είχαµε µε την
γυναίκα οικιακά και τον άνδρα ξέρω εγώ να δουλεύει παίζει στο υποσυνείδητο σίγουρα... βλέπω
δηλαδή γύρω µου φίλους µου που είναι αναγκασµένοι ξέρω εγώ να περιποιούνται τα παιδιά, να
µαγειρέψουν ακόµα, να κάνουν δουλειές του σπιτιού επειδή η γυναίκα τους είναι... δουλεύει.
-Βλέπεις δηλαδή µια ρευστότητα των ρόλων στα σηµερινά ζευγάρια;
-Ναι όταν η γυναίκα δουλεύει εκ των πραγµάτων υπάρχει ρευστότητα δεν γίνεται αλλιώς.
-Πιστεύεις ότι αυτή η ρευστότητα είναι προς όφελος των σχέσεων ή...
-Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Σίγουρα είναι πιο δύσκολα τα πράγµατα γιατί υπάρχουν περισσότερες
υποχρεώσεις. Δηλαδή παλαιότερα ο άνδρας... αν µοιράζανε το σύστηµα και ήταν η γυναίκα στο σπίτι
και είχε αναλάβει µόνο το σπίτι, βασίλισσα του σπιτιού δηλαδή και ο άνδρας βασιλιάς του πήγαινε
έλα και να φέρω ξέρω εγώ στην οικογένεια επειδή έκανε ένα πράµα ο καθένας τους ήταν πιο χαλαροί.
-Μµ!
-Θεωρώ έτσι όπως το σκέφτοµαι αυτό το πράγµα. Τώρα όµως που κάνουν και οι δυο το ίδιο... δηλαδή
και η γυναίκα πρέπει να δουλέψει και ο άνδρας το ίδιο και πιο λίγο βρίσκονται και έχουν περισσότερη
φόρτιση από όλη την ηµέρα γιατί κάνουν... γιατί εκεί που ο άνδρας δούλευε και γυρνούσε στο σπίτι
για να ξεκουραστεί, να διαβάσει την εφηµερίδα του, να κάτσει να δει τηλεόραση τώρα γυρνάει από
την δουλειά και πρέπει να ασχοληθεί µε τα παιδιά, να παίξει µαζί τους, να τα περιποιηθεί, να τους
µαγειρέψει, να τα ταΐσει ξέρω εγώ δηλαδή και οι δυο έχουν επιφορτωθεί επιπλέον πράγµατα από ότι
είχαν παλιά. Άρα αυτό από µόνο του τους δείχνει ένα περισσότερο βάρος δηλαδή έχουν λιγότερο
χρόνο να ηρεµήσουνε γιατί κάθε άνθρωπος θέλει και την προσωπική του ηρεµία. Τον προσωπικό του
χρόνο, τον χρόνο για τον εαυτό του τέλος πάντων και ο χρόνος που έχουν είναι πολύ λίγος. Από την
στιγµή που έχουνε και να φροντίζουνε το σπίτι και να φροντίζουνε την δουλειά και µετά έχουν πάρα
πολύ λίγο χρόνο και πρέπει να τον διαχειριστούνε ώστε και να έχουνε και χρόνο µε τον σύντροφο και
να έχουνε και προσωπικό χρόνο. Όλο αυτό το πράγµα έχουνε ένα άγχος, ένα βάρος τέλος πάντων.
Οπότε αυτό συντελεί στο να υπάρχουνε περισσότερες συγκρούσεις από ότι υπήρχανε παλιά.
-Μµ!
-Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αλλά σου λέω όπως το σκέφτοµαι τώρα...
-Εσύ ποιο πρότυπο θεωρείς ότι είναι πιο λειτουργικό;
-Πιο λειτουργικό έτσι όπως το έχω στο µυαλό µου;
-Μ!
-Να φέρνει ο άνδρας πολλά λεφτά και να φροντίζει η γυναίκα τα παιδιά την ώρα που λείπει χε χε! Να
έχεις µια χαλαρή δουλειά και να έχεις πολλά λεφτά που να µη σε νοιάζει να δουλεύεις δεκάωρο ξέρω
εγώ την ηµέρα εε και να γυρνάς σπίτι ξέρω εγώ όταν γυρνάς από την δουλειά ξέρω εγώ να είναι όλα
έτοιµα και εσύ και η γυναίκα δηλαδή...
-Να τα κάνει η γυναίκα όχι να τα έχει και αυτή;
-Όχι να έχεις γυναίκα στο σπίτι όχι η γυναίκα σου χε χε! Όχι να έχεις µια οικιακή βοηθό τέλος πάντων
να κάνει όλες τις δουλειές να φροντίζει τα παιδιά όταν λείπετε, να γυρνάτε µαζί και όχι να γυρνάει ο
ένας το πρωί και ο άλλος το βράδυ και να βρίσκεστε ρε παιδί µου στο ενδιάµεσο όχι το πρωί όταν
ξυπνήσετε µόνο. Να έχετε δηλαδή χρόνο και για την πάρτι σας και µεταξύ σας ε και για τα παιδιά και
να είναι όλα ήρεµα και αρµονικά. Δηλαδή για µένα αυτό είναι το ιδανικό.
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-Ακόµα και όταν γίνεται αυτό δεν έχεις ακούσει κάποιες µητέρες που αισθάνονται ενοχές που
είτε θέλουν είτε πρέπει να δουλέψουν εε είναι και αυτό µια εσωτερική ανάγκη...
-Ναι αλλά ο χρόνος που θα περάσουν µαζί µε τα παιδιά θα είναι πολύ πιο ποιοτικός από ότι και
δουλειά και συγύρισµα και άλλαγµα και τάϊσµα και ξέρω εγώ τι... οπότε ο χρόνος που θα περάσουν
και θα είναι θέµα καθαρά φροντίδα εεε θα λείπει µεν η φροντίδα αλλά θα έχουν όλο τον υπόλοιπο
χρόνο για να µπορούν να ασχοληθούν µε τα παιδιά. Δηλαδή να µιλήσουν, να πάνε µια βόλτα όλοι
µαζί σαν οικογένεια κτλ κάτι που δεν θα µπορούσαν να κάνουν αν δουλεύει ο ένας το πρωί και ο
άλλος το βράδυ. Ένα σενάριο σου είπα τώρα... δεν ξέρω... νοµίζω ότι έτσι θα ήταν καλύτερα...
-Μµµ... δηλαδή βασικό στοιχείο είναι η οικονοµική...
-Όχι... αν δεν ήταν γυναίκα θα µπορούσαν να είναι τα πεθερικά ξέρω εγώ του ενός ή οι γονείς του
άλλου ξέρεις βοηθάνε στο σπίτι και κρατάνε τα παιδιά κτλ το µεσηµέρι και είναι συνταξιούχοι ρε
παιδί µου δεν έχουν τι να κάνουν και γουστάρουν µε τα παιδιά... θα µπορούσε. Δεν χρειάζεται δηλαδή
να είναι οικονοµικό το τέτοιο... όπως ήταν παλιά στα χωριά. Δηλαδή κάθε γυναίκα ξέρω εγώ επειδή
στο χωριό µένανε και τα πεθερικά και οι γονείς είχες την µια µέρα βοήθεια από τους µεν, την άλλη
από τους δε ρε παιδί µου και αυτοί αλλάζανε και δεν κουραζόντουσαν που ήταν συνταξιούχοι αλλά
και συνταξιούχοι να µην ήταν επειδή οι γυναίκες ασχολούνταν µε τα οικιακά έτσι και αλλιώς επειδή
δεν είχαν δουλειές και αυτά της µεγάλης ηλικίας οπότε βοηθούσαν ακόµα και οικιακά να κάνανε οι
µητέρες, οι γυναίκες τέλος πάντων είχαν τις µητέρες οπότε δεν ήταν τόσο πίεση το όλο θέµα.
-Ναι αλλά τότε εµπλέκονται πολλά πρόσωπα. Και όπως µου είχες περιγράψει ότι αυτή η
συνύπαρξη π.χ. ότι µέναν από πάνω οι γονείς της γυναίκας σου...
-Ναι. Όλα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Γενικά πιστεύω ότι αν και οι δυο τροφοδοτούν την σχέση
τους πιστεύω ότι είναι καλύτερα να είναι σε γάµο παρά ο καθένας την πορεία του ξέρω εγώ σε
ιδανικές συνθήκες ξέρω εγώ.
-Πιστεύεις ότι µπορεί να υπάρξει αυτό το ιδανικό; Δηλαδή ιδανικό όπως λες να είναι και
εργαζόµενη και γυναίκα και µαµά και...
-Η σωµατική κούραση σου ξαναλέω δεν έχει να κάνει µε την... εγώ δούλευα ξέρω εγώ 10 ώρες, 12, 14
ξέρω εγώ... 16 κάποιες φορές και γυρνούσα ξέρω εγώ στο σπίτι και ήµουνα µια χαρά από την άποψη
ότι... χαµογελαστός, να πω το αστείο, να παίξω µε τα παιδιά ε και εντάξει... το κακό είναι ότι δεν είχα
αντίστοιχη αντιµετώπιση από την πρώην γυναίκα µου... γιατί εγώ το θεωρούσα αυτονόητο εγώ τρέχω
στους δρόµους, στα αυτοκίνητα, δουλειά τόσες ώρες να δουλέψω, πίεση στο γραφείο το ένα το άλλο,
αυτή χαλαρή εδώ πέρα, έχει την βοήθεια των γονιών της που µένουν από πάνω, τα παιδιά όλο το πρωί
είναι στον παιδικό οπότε είναι άνετη... θα µπορούσε δηλαδή να πάει να πιει ένα καφέ, να µιλήσει µε
τους δικούς της, να... δηλαδή στο σπίτι θεωρούσα πιο άνετο οπότε θεωρούσα εγώ τότε ότι θα έπρεπε
να είναι αντίστοιχη και η συµπεριφορά η δική της. Και εγώ κουραζόµουνα όλη µέρα στην δουλειά
αλλά όσο και να κουράζεται και αυτή που εγώ στο µυαλό το δικό µου θεωρούσα ότι αυτή κουραζόταν
λιγότερο από εµένα...
-Μµ! Το ρόλο της το θεωρείς πιο ξεκούραστο...
-Ε ναι γιατί δεν έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι της να πιέζει κάνε αυτό, να έχει χρονοδιαγράµµατα,
να έχει...
-Δεν έχει λες χρονοδιάγραµµα η νοικοκυρά;
-Ε είναι πιο χαλαρή. Μπορεί να κάτσει µια ώρα ξέρω εγώ να καθυστερήσει να φτιάξει το φαγητό ή αν
δει ρε παιδί µου ότι θέλει να ξεκουραστεί σήµερα να φτιάξει µια µακαρανόδα ξέρω εγώ µισή ώρα ας
πούµε. Είχε και βοήθεια... δηλαδή είχε έναν άνθρωπο να µιλήσει ρε παιδί µου, µπορούσε... έτσι το
σκεφτόµουνα τότε. Τώρα µπορεί να το σκέφτοµαι αλλιώς. Σου λέω όπως το σκεφτόµουνα τότε
θεωρούσα αυτονόητο ότι αφού είµαι εγώ έτσι παρά την σωµατική κούραση ρε παιδί µου και την
ψυχολογική που είχα ρε παιδί µου γυρνάω µε ένα χαµόγελο και θέλω να είναι όλα καλά. Και περίµενα
το αντίστοιχο το οποίο δεν γινότανε ε και ναι µε χαλούσε αυτό.
-Αν όντως δουλεύατε και ήσασταν πολύ χαµογελαστοί και οι δυο...
-Ναι.
-Και σας περίµενε στο σπίτι από κοινού να σιδερώσετε, να βάλετε πλυντήρια, να φτιάξετε τέλος
πάντων τα σχετικά µε τα παιδιά, να παίξετε, να τα διαβάσετε... όλα αυτά.
-Ε εντάξει...
-Θα εξακολουθούσε αυτό το χαµόγελο;
-Σίγουρα! Άµα είναι και οι δυο χαµογελαστοί.
-Θέλω να πω αν σε περιµένει ένας δεύτερος γύρος εργασιών µετά την δουλειά...
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-Ναι...
-Μπορείς να βρεις αυτές τις ισορροπίες;
-Δεν ξέρω τι να σου πω... θεωρώ ότι το να ξεκουράζεσαι ψυχολογικά... θεωρώ ότι η καλή ψυχολογία
ότι σου δίνει δύναµη ότι εντάξει σιδέρωµα δεν θα µπορούσα να κάνω αλλά ναι θα µπορούσα να
βοηθήσω άµα έχεις πώς να σου πω µια καλή ισορροπία ρε παιδί µου µέσα στο σπίτι και ένα χαµόγελο
εντάξει δεν έχεις πρόβληµα να κάνεις δουλειές δηλαδή τι έγινε;
-Μµ!
-Άµα γίνονται οι δουλειές ξέρεις σε φάση ηρεµίας και χαβαλέ κτλ µια χαρά είναι...
-Ναι και το ζήτηµα της διασκέδασης, να µιλήσεις... να...
-Ε φαντάζοµαι θα βρεις τον χρόνο. Το σαββατοκύριακο ξέρω εγώ ή ένα βράδυ που θα κοιµηθούνε τα
παιδιά και θα τα προσέχει κάποιος δικός σου ας πούµε ε θα πας δηλαδή δεν είναι θέµα.
-Μµ!
-Όλα βρίσκονται πώς να σου πω αρκεί να υπάρχει αυτή η ηρεµία... η ... η καλή διάθεση... η καλή
διάθεση και από τις δυο πλευρές. Αλλά αν η µια πλευρά έχει καλή διάθεση και η άλλη κακή αλλά
ακόµα και αν έχει περισσότερες ευθύνες η κακή εγώ δεν µπορώ να την δικαιολογήσω.
-Μµ!
-Δεν µπορώ να την δικαιολογήσω γιατί είναι η αρχή που ξεκινάνε όλα τα δεινά µετά µέσα στο γάµο.
Καλό είναι να είναι καλοπροαίρετοι και οι δυο. Και τα υπόλοιπα είναι δηλαδή λεπτοµέρειες δηλαδή
βρίσκονται. Δηλαδή οι δουλειές ποιος θα τις κάνει και στο κάτω, κάτω εάν δουλεύουν και οι δυο
µπορούν να βάλουν και έναν άνθρωπο, µια γυναίκα ξέρεις να ρθει να καθαρίσει µια στο τόσο, να
κάνει τα χοντρά ας πούµε. Όλα αυτά σου ξαναλέω είναι λεπτοµέρειες. Το θέµα είναι ότι σε έναν
επιτυχηµένο γάµο κατά την γνώµη µου είναι να υπάρχει καλή διάθεση και από τους δυο ώστε όλα τα
προβλήµατα αν τα αντιµετωπίζουν µε καλή διάθεση και από κοινού πιστεύω ότι βρίσκεις και λύσεις.
-Μµ!
-Άµα υπάρχει ρωγµή ρε παιδί µου στην σχέση ε και ένα µικρό προβληµατάκι να σου παρουσιαστεί θα
το διογκώσεις, θα το κάνεις πολύ µεγάλο οπότε ενός κακού µύρια έπονται. Δηλαδή η βασική αρχή
είναι η καλή διάθεση ο ένας προς τον άλλον ρε παιδί µου, να είναι ανοιχτοί ξέρω εγώ και να υπάρχει
και διάλογος οπότε όσα συννεφάκια, όσες διαφορές ρε παιδί µου προκύψουν στην πορεία ξέρω εγώ
να µπορούν να επιλυθούν για να µπορούν να συνεχίσουν ξέρω εγώ. Αυτό είναι για µένα το ιδανικό
τέλος πάντων. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Απλά έτσι το έχω στο µυαλό µου σύµφωνα µε την δική
µου εµπειρία και µε αυτά που βλέπω γύρω µου.
-Και πού χάνεται το θέµα; Υποτίθεται για να είσαι µε κάποιον καλοπροαίρετα τον βλέπεις...
-Αφήνεις να σε παρασύρει η καθηµερινότητα, οι υποχρεώσεις, το ένα το άλλο κτλ και το ξεχνάς όλο
αυτό... ξεχνάς ότι πρέπει να τροφοδοτήσεις την σχέση σου ξέρω εγώ για να είναι ζωντανή, ξεχνάς ότι
και ο άλλος έχει απαιτήσεις αντίστοιχες µε τις δικές σου και ότι µπορεί να θέλει τον χρόνο του, µπορεί
να θέλει βοήθεια, µπορεί να θέλει το ένα το άλλο, δηλαδή ξεχνάς τον άλλον και σκέφτεσαι τον εαυτό
σου ξέρω εγώ ή την κούραση που έχεις ή το ξέρω εγώ...
-Εσύ πιστεύεις ότι το έκανες αυτό; Τροφοδοτούσες την σχέση σου;
-Ναι πιστεύω ότι ήµουνα ο ιδανικός.
-Ο ιδανικός...
-Ο ιδανικός. χεχε!
-Χε χε!
-Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το πω επειδή ήµουνα εγώ ή οτιδήποτε αλλά
έτσι όπως... βλέποντας αυτό το τοίχος σου ξαναλέω ότι θυµάµαι που γυρνούσα από την δουλειά και
ήµουνα µε το χαµόγελο, να παίξω µε τα παιδιά, το ένα το άλλο αλλά υπήρχε ένα τοίχος ρε παιδί µου.
Αυτό το τοίχος και δεν υπήρχε αυτή η προοπτική µέσω διαλόγου να λυθεί εε από ένα σηµείο και µετά
ρε παιδί µου παραδίδεσαι λες εντάξει αυτό ήτανε... εντάξει γεια σας, τέλος...
-Δηλαδή δεν έδινες όλη σου την ενέργεια στην δουλειά, σε...
-Από ένα σηµείο και µετά ναι... το πήρα απόφαση... αν του λες του άλλου έλα να συζητήσουµε και
σου λέει όχι, µια, δυο, τρεις, πέντε ε µετά σταµατάς κάθε προσπάθεια και... δηλαδή ο χρόνος ο
ελεύθερος όταν δηλαδή τα παιδιά πέφτουνε για να κοιµηθούνε για παράδειγµα αντί να είναι µε την
σύντροφο σου είναι για τον εαυτό σου! Να δεις τηλεόραση, να δεις µια ταινία ξέρω εγώ, να
ασχοληθείς µε τον υπολογιστή, να κάνεις κάτι για την δουλειά σου τέλος πάντων να βγεις έξω για ένα
ποτό µε τους φίλους σου, δεν σε ενδιαφέρει... παραδίδεσαι δηλαδή πώς να σου πω... ε... λευκή
σηµαία. Σου ξαναλέω στην δική µου την περίπτωση δεν είµαστε σαν τις άλλες τις περιπτώσεις γιατί
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σου ξαναλέω είµαστε δυο άνθρωποι που δεν είχαµε κοινά σηµεία... δηλαδή ήτανε... δηλαδή κάποια
στιγµή θα γινότανε.
-Μµ! Δηλαδή στην σύγχρονη κοινωνία που υπάρχουνε τόσοι ρόλοι πώς πιστεύεις ότι...
-Είναι δύσκολο... οι σχέσεις γενικά είναι δύσκολες δηλαδή µε έναν φίλο µπορεί να τσακωθείς και να
µην ξαναµιλήσεις ποτέ και να είσαστε παιδικοί φίλοι ξέρω εγώ και έχει συµβεί. Στην σχέση µπορεί να
γίνει κάτι ρε παιδί µου µια παρεξήγηση κάτι... εντάξει... όλα... εντάξει ωραία τα λέµε και καλά
ιδανικά το ένα το άλλο αλλά µπορεί να γίνει οτιδήποτε. Ότι µπορεί δηλαδή... χίλια δυο µπορεί να
συµβούνε. Που δεν µπορείς να ξέρεις... οι σχέσεις είναι ρευστές δεν... εδώ δεν ξέρεις τον εαυτό σου
πόσο µάλλον να ξέρεις για τον άλλον ουσιαστικά. Οτιδήποτε µπορεί να γίνει αλλά σαν βάση και για
να έχεις κάτι µε την τύχη µε το µέρος σου γιατί όταν µιλάµε για τυχαία γεγονότα κτλ παίζεις µε
πιθανότητες. Οπότε καλό είναι να έχεις τις πιθανότητες µε το µέρος σου και για να έχεις τις
πιθανότητες µε το µέρος σου ότι έχετε επαφή. Υπάρχει επαφή.
-Αυτό είναι πολύ αφηρηµένο. Δηλαδή πώς δηµιουργείται η επαφή;
-Διατηρείς την επαφή που είχες όταν γνωρίστηκες ξέρω εγώ. Όταν γνωρίστηκες δεν είχες µια επαφή;
Ήτανε µια επαφή. Προσπαθείς να την διατηρήσεις, να µην την ξεχάσεις. Δηλαδή να βάλεις τα
προβλήµατα να την ισοσκελίσουν... σαν βάση στην ζωή σου αυτή την επαφή, να µην την θεωρήσεις
δεύτερη, τρίτη προτεραιότητα ας πούµε. Για να διατηρήσεις µια σχέση τέλος πάντων...
-Μπορείς να την διατηρήσεις; Από την άποψη ότι είναι άλλος ο χρόνος, άλλες οι συνθήκες, άλλο
το περιβάλλον... άλλες οι ανάγκες...
-Πιστεύω ότι µπορείς... µιλάµε σε ιδανικές συνθήκες... ιδανικά θα µπορούσε.
-Πώς θα µπορούσε όπως υπάρχει στην αρχή µια σχέση να εξακολουθούσε να είναι...;
-Δεν ξέρω ιδανικά µιλάµε. Ιδανικά θα µπορούσε από την άποψη... µε την προϋπόθεση ότι έχουν
επικοινωνία, ότι περνάνε χρόνο µαζί... ότι κάνουµε πράγµατα διαφορετικά από την άποψη για να µην
βαλτώσουνε και εε βαρεθούνε τέλος πάντων. Εεε αυτό ιδανικά. Τώρα το αναπόφευκτο αν γίνεται
στην πράξη αυτό το πράγµα δεν ξέρω αν γίνεται τι να σου πω. Δεν το ξέρω αλλά ναι... θα µπορούσε
αλλά σου λέω... αλλά φαντάζοµαι ιδανικά δυο πράγµατα είναι που έχουν σηµασία για να µιλήσουµε
για ιδανική περίπτωση συµβίωσης µετά το γάµο. Το ένα είναι να έχουν κοινές φιλοσοφίες και να είναι
δυο άνθρωποι που να έχουνε αυτή την αντικειµενική χηµεία που λέγαµε δηλαδή την χηµεία που
αντέχει στο χρόνο ένα και δεύτερο να µην αφήσουνε τις... τους εξωτερικούς παράγοντες είτε κούραση
λέγονται αυτοί είτε άγχος είτε οικονοµικοί λόγοι είτε τρίτοι που µπαίνουν στην σχέση κτλ να µην
αφήσουνε όλους αυτούς τους παράγοντες να επηρεάσουν την σχέση τους µεταξύ τους κατά κάποιο
τρόπο.
-Ναι µε ποιο τρόπο;
-Με ποιο τρόπο... ανάλογα. Να έχουν πάντα στο µυαλό τους ότι πρέπει να την τροφοδοτούνε αυτή την
σχέση γιατί αν την αφήσεις αυτή την σχέση έτσι δηλαδή... µε τον διάλογο ας πούµε µε ποιο τρόπο...
να ένας τρόπος είναι ο διάλογος ας πούµε. Υπάρχει ένα προβληµατάκι ξέρω εγώ αν ο καθένας το
διογκώνει µέσα στο κεφάλι του χωρίς να το συζητάνε ο ένας µε τον άλλον ε δεν θα έρθει η ρήξη
κάποια στιγµή έτσι και αλλιώς; Το πρώτο πράγµα είναι η χηµεία... να µπορεί ο άλλος να ακούσει την
προσωπική αλήθεια του άλλου και για να µην σου πω ότι µπορεί να την ξέρει πριν την ακούσει ας
πούµε. Δηλαδή να ξέρει ο ένας τον άλλον, τα βασικά δηλαδή που και ο διάλογος να έχει την µορφή ρε
παιδί µου επιβεβαίωσης ξέρω εγώ και όχι την µορφή µάθε αυτό τώρα!
-Μµ!
-Αυτό πιστεύω. Μέσα από τον διάλογο ακούω τι µου λες. Ακούς τι σου λέω εγώ ξέρω εγώ και
προσπαθούµε να βρούµε µια λύση για το πρόβληµα που µας έτυχε ξέρω εγώ. Θα πρέπει να έχουµε
κάποια κοινά σηµεία φιλοσοφίας ας πούµε, µας κάνει πολύ εύκολα να συµφωνούµε σε κάποια
πράγµατα βασικά και σοβαρά ας πούµε για την εξέλιξη της οικογένειας µας. Αυτό είναι σηµαντικό
και αυτό µου έλλειπε εµένα πάρα πολύ! Δηλαδή να έχουµε κάποια κοινά σηµεία και να ξεκινάµε από
εκεί ρε παιδί µου, υπάρχουνε ψιλοδιαφορές και ας µην ξέρω τον άλλον, δεν είναι θέµα να ξέρεις τον
άλλον απλά είναι κάποια σηµεία που τα έχουµε σταθερά. Δηλαδή τα βλέπουµε σαν µονάδα δηλαδή
από το ίδιο σηµείο. Από την ίδια οπτική γωνία αυτά τα συγκεκριµένα θέµατα. Ένα από τα σηµαντικά
είναι και αυτό στο λέω γιατί εµένα µου έλλειπε αυτό το πράγµα είναι να έχουµε µια κοινή γραµµή σαν
οικογένεια. Η οικογένεια είναι σαν µια εταιρεία που ο ένας διευθυντής θέλει να είναι άρπα κόλλα ρε
παιδί µου το µαγαζί και ο άλλος θέλει να έχει βάθος χρόνου δηλαδή ποιότητα ξέρω εγώ... υπάρχει
ποτέ περίπτωση αυτοί οι δυο διευθυντές ξέρω εγώ να κάνουνε χωριό... δεν γίνεται! Όταν δηλαδή ο
ένας έχει στο µυαλό του άλλα πράγµατα και ο άλλος άλλα πράγµατα και πρέπει αυτοί οι δυο να
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συµφωνήσουνε για να τραβήξει µια πορεία η εταιρεία, η εταιρεία δεν θα πάει καλά. Το ίδιο είναι και ο
γάµος... πρέπει, πρέπει να έχουν µια κοινή γραµµή. Δεν µπορεί δηλαδή ο ένας να τραβάει αριστερά
και ο άλλος δεξιά ξέρω εγώ...
-Να υπάρχει µια διαφορετικότητα έντονη...
-Έντονη! Δηλαδή σε σηµαντικά θέµατα για την οικογένεια ο ένας να λέει έτσι και ο άλλος να λέει
αλλιώς και να µην υπάρχει κάποιο σηµείο ξέρω εγώ που να υπάρχει κοινή ξέρω εγώ κοινή λογική
ξέρω εγώ τι να σου πω... αλλά όπως είναι µια εταιρεία έτσι είναι και ο γάµος... µια συνύπαρξη ξέρω
εγώ δυο ανθρώπων. Η διαφωνία βέβαια δεν είναι κακό... έτσι βγαίνουνε συµπεράσµατα, µαθαίνεις
πράγµατα για τον άλλον και για τον εαυτό σου και γενικά γύρω σου... βγάζεις καλύτερα
συµπεράσµατα. Οι διαφωνίες χρειάζονται έτσι; Το θέµα όµως είναι το µέγεθος της διαφωνίας και το
θέµα για το οποίο είναι η διαφωνία. Αν είναι ένα θέµα το οποίο είναι πολύ σηµαντικό για την πορεία
της οικογένειας η διαφωνία και πάλι δεν είναι πρόβληµα. Δεν είναι πρόβληµα από την άποψη ότι όταν
έχουµε διαφωνία συζητάµε και καταλήγουµε σε κάποια συµπεράσµατα. Οπότε µπορεί κάποιος να
υποχωρήσει λίγο ή να καταλάβει κάποια πράγµατα καινούργια, µπορεί να υποχωρήσει και άλλος λίγο
και να βρούνε µια χρυσή τοµή σε αυτή την διαφωνία ξέρω εγώ και να συνεχίσουν. Όταν όµως ο ένας
είναι γαϊδούρι... δεν... τραβάει από την µια πλευρά... και ο άλλος είναι και αυτός γαϊδούρι ή µουλάρι
ας πούµε και σέρνει από την άλλη το σχοινί... και τεντώνει δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουν αυτά
τα δυο ζώα. Το ένα θα πηγαίνει πίσω και θα τραβάει το σχοινί, το άλλο θα πηγαίνει πίσω και θα
τραβάει το σχοινί και αυτό είναι εκεί. Θα µείνουν στάσιµα. Αυτό είναι το θέµα ότι βρίσκεσαι σε
αδιέξοδο δηλαδή θες να προχωρήσεις και δεν µπορείς.
-Δηλαδή να συνυπάρχει η διαφορετικότητα µε τη...
-Να υπάρχει διαφορετικότητα αλλά σου ξαναλέω αν η φιλοσοφία σε κοινά θέµατα έχεις διαφωνίες και
αυτές οι διαφωνίες θα φέρει διχασµούς... δηλαδή ένα από τα δυο γαϊδούρια πρέπει να αφήσει το
σχοινί από τα δόντια του για να αρχίσουν να προχωράνε.
-Και ποιο γαϊδούρι θα αφήσει το σχοινί;
-Το ένα είναι γαϊδούρι και το άλλο µουλάρι είπαµε χε!
-Χε! Δεν ξέρω, δεν ξέρω... συνήθως το αφήνει εκείνος που σκέφτεται πιο... πολύ. Όταν είναι δυο
γαϊδουριά και το κοινό καλό λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε έτσι; Αυτός που θα καταλάβει ότι
για να προχωρήσουµε πιο γρήγορα, ότι το κοινό καλό είναι να προχωρήσουµε εκείνος θα αφήσει το
σχοινί αλλιώς θα µείνει εκεί πέρα για πάντα. Όµως η σκέψη δεν είναι ότι θα προχωρήσουνε... θα πει
ότι είµαστε και τα δυο γαϊδουριά... θα σκεφτεί πρώτα έτσι; Αλλά όµως... επειδή πρέπει να
προχωρήσουµε εγώ είµαι λιγότερο γαϊδούρι από το άλλο και θα αφήσει το σχοινί και θα
προχωρήσουνε αλλά πάντα στην σκέψη του µέσα θα έχει ίσως στο µυαλό του ότι είναι λιγότερο
γαϊδούρι από το άλλο. Άρα στο µυαλό του µέσα το άλλο το γαϊδούρι θα είναι ότι είναι µεγαλύτερο
από αυτόν! Άρα; Έχουµε ένα πρόβληµα... παρόλο που γίνεται η υποχώρηση υπάρχει ένα πρόβληµα
στην πορεία της σχέσης µετά. Και στην επόµενη διαφωνία που θα σέρνουν και πάλι το σχοινί εάν το
ίδιο γαϊδούρι ξαναφήσει πάλι ε µετά θα πει ε εγώ θα ακολουθήσω µόνος µου το δρόµο ξέρω εγώ γιατί
δεν µπορεί εγώ κάθε φορά να αφήνω το σχοινί γιατί δεν µου αρέσει να το τραβάω.
-Εσύ δηλαδή αυτό το γαϊδούρι ήσουνα που άφηνε το σχοινί;
-Αυτό το γαϊδούρι ήµουνα; Μπράβο Αλίκη! χε!
-Χε! ρωτάω!
-Δεν ξέρω απλά έτσι... σε αυτές τις διαφωνίες ρε παιδί µου όταν δεν βρίσκεται λύση... τι κάνω στον
αναπτήρα...
-Χε!
-Τα χέρια µου δεν µπορώ! χε χε! Ναι δεν ξέρω να σου πω... το θέµα είναι ότι είναι πολύ κουραστικό!
Απλά το έβλεπα ότι δεν µπορώ να υποχωρώ σε τόσο σηµαντικά θέµατα. Δηλαδή αν µου έλεγε εµένα
το προσωπικό µου κριτήριο, η λογική µου λέει ότι αυτό είναι το σωστό σε σοβαρό θέµα πάντα γιατί
σε µη σοβαρό θέµα θα άφηνα το σχοινί, ήµουνα από το γαϊδούρι που το άφηνε... αλλά σε σοβαρά...
εντάξει σε µη σοβαρά... αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό για να το αφήσω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
σωστό αυτό που λέω εγώ το δικό µου και δεν πρόκειται να το αφήσω. Εκεί ήµουνα πιο γαϊδούρι εγώ!
Αλλά και το άλλο το γαϊδούρι δεν ήθελε να το αφήσει το σχοινί ποτέ! οπότε λέω το αφήνουµε και οι
δυο και παίρνει ο καθένας το δρόµο του. Ουσιαστικά αυτή είναι η ιστορία. Αλλά σου λέω σε καµία
περίπτωση εγωιστικά! Σε καµία περίπτωση!
-Εσένα ποια ήταν τα κύρια πιστεύω σου;
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-Σου λέω αυτά µε τα φάρµακα ήταν το ένα, στα είπα και πριν, αυτό µε το σκηνικό µπροστά σε κόσµο
να βγάζουµε νεύρα κτλ και να µην µπορούµε να κρατήσουµε τα συναισθήµατα µας, να... ε... και µετά
µε ενοχλούσε πιο πολύ αυτό η άρνηση της στο να υποχωρήσει στο οτιδήποτε.
-Μµ!
-Άρχισε δηλαδή να µε ενοχλεί αυτό. Γιατί αν σε µικρά θέµατα αφήνεις το σχοινί εσύ πάντα ε µετά λες
εντάξει δεν µπορεί να το κάνω αυτό πάντα. Δηλαδή... δεν είναι του χαρακτήρα µου αυτό.
-Εσύ πιστεύεις... εσύ κουράστηκες καταρχάς;
-(κάνει νόηµα όχι).
2.4. -Πιστεύεις ότι η απόφαση να πάρεις διαζύγιο πιστεύεις ότι θα επηρεάσει το µέλλον σου; Από
εδώ και πέρα τέλος πάντων.
-Τι εννοείς;
-Αν πιστεύεις ότι αυτή η διαδικασία του διαζυγίου ότι θα επηρεάσει µε κάποιο τρόπο το µέλλον
σου. Είτε θετικά, είτε αρνητικά είτε εσένα όπως σου έρχεται...
-Ναι δεν ξέρω... κάθε απόφαση που παίρνεις... και ο γάµος σε επηρεάζει και το διαζύγιο σε επηρεάζει
και ένα ταξίδι να πας κάπου µπορεί να το επηρεάσει. Ή να παραιτηθείς από µια δουλειά, ή να κάνεις
µια άλλη δουλειά ή να πας σε άλλο µέρος... ή δεν ξέρω τι. Όλα επηρεάζουν το µέλλον σου. Τώρα
θετικά ή αρνητικά τώρα δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως είναι πιο θετικά από το να έµενα µέσα σε έναν
τέτοιο γάµο.
-Μµ!
-Οπότε από την στιγµή που είναι αυτό το θέµα, δεν σκέφτεσαι από εκεί και πέρα αν είναι θετικό ή
αρνητικό.
-Εσύ υποθετικά πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει το µέλλον σου;
-Το διαζύγιο που θα πάρω;
-Χε χε!
-Έτσι όπως το λες ακούγεται πολύ µελλοντικό ρε παιδί µου!
-Όχι που θα πάρεις! Σε καµιά περίπτωση! Που πήρες!
-Ε δεν µπορώ να πω... σου λέω και µόνο που έφυγα από µια κατάσταση που µε ενοχλούσε θεωρώ ότι
είναι θετικό.
-Το µέλλον σου δηλαδή σε σχέση µε το διαζύγιο ήταν θετικό σε σχέση µε το τότε;
-Ναι. Εννοείται µετά το γάµο. Είναι η µέρα µε την νύχτα και για αυτό χώρισα.
-Πιστεύεις ότι θα έχει στην ζωή σου κάποια επίδραση το διαζύγιο; Αυτό το βίωµα που έχεις,
αυτή την εµπειρία;
-Στην ψυχολογία µου;
-Σε οτιδήποτε.
-Δεν ξέρω δεν µπορώ να σκεφτώ. Είναι µια εµπειρία... όλες οι εµπειρίες µας κάνουνε, µας κάνουν
καλό ξέρω εγώ. Ναι βλέπω τους ανθρώπους... µου αρέσουνε. Πιστεύω ότι ό,τι σου συµβαίνει στην
ζωή είναι καλό σαν εµπειρία.
-Πώς πιστεύεις ότι θα επιδράσει θετικά στο µέλλον σου;
-Όλες οι εµπειρίες σου σε επηρεάζουν... µπορεί στον επόµενο γάµο µου να είµαι καλύτερος σύζυγος
ας πούµε ή µπορεί... µπορεί να είµαι χειρότερος έτσι; Θεωρητικά... αλλά πιστεύω ότι ό,τι παθαίνεις
καλό είναι.
-Πιστεύεις ότι σε ένα επόµενο γάµο θα είσαι καλύτερος; ή αυτό θέλεις να πιστεύεις;
-Οι πιθανότητες αυτό λένε.
-Μµ!
-Ή µπορεί να είµαι και χειρότερος δεν ξέρω!
-Χε χε!
-Τι γελάς;
-Τότε πώς θα είναι θετική;
-Δεν είπα θετική.Εµπειρία θα είναι. Καλό θα είναι... γιατί το διαζύγιο από µόνο του δεν είναι µια
θετική εµπειρία απλά είναι µια εµπειρία. Συνήθως τις εµπειρίες µας, συνήθως είτε καλές είναι είτε
κακές τις παίρνουµε σαν µαθήµατα για το µέλλον.
-Πώς αλλιώς πιστεύεις ότι θα σε επηρεάσει;
-Δεν το έχω σκεφτεί δηλαδή είναι πολύ υποθετική...
-Ένα διαζύγιο πώς πιστεύεις ότι µπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο;
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-Πραγµατικά δεν το έχω σκεφτεί... είναι... µπορεί να σε κάνει ξέρω εγώ... µπορεί κάποιος ανάλογα
πώς το εκλαµβάνει µπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά ξέρω εγώ.
-Μµ!
-Δεν ξέρω είναι ανάλογα την περίπτωση και ανάλογα τι θα σου παρουσιαστεί στο µέλλον ξέρω εγώ.
-Δηλαδή πιστεύεις ότι ένα είναι ότι διδάχθηκες κάποια πράγµατα µέσα από τον πρώτο γάµο τα
οποία πιθανόν να κάνεις ή να µην κάνεις στον δεύτερο;
-Μπορεί... πάλι δεν ξέρω γιατί σου ξαναλέω µπορεί αν εξαιρέσεις την επιλογή της συζύγου ξέρω
εγώ... προσπάθησα να σώσω τον γάµο... δεν ξέρω αν έπρεπε περισσότερο ή µε διαφορετικό τρόπο
αλλά πιστεύω στην συγκεκριµένη περίπτωση µε τον συγκεκριµένο άνθρωπο νοµίζω ότι όποιο δρόµο
και να ακολουθούσα το αποτέλεσµα θα ήταν το ίδιο. Διδάχθηκα το να κάνω καλύτερη επιλογή
συντρόφου την επόµενη φορά για παράδειγµα!
-Τι κριτήρια θα βάλεις την επόµενη φορά; Η εµπειρία δηλαδή ποια... δηλαδή πώς σε δίδαξε
αυτό;
-Ε θα προσπαθήσω να µην έχει τα αρνητικά που είχε η προηγούµενη σύντροφος. Δηλαδή αυτό το
απόοµακρο, το αντικοινωνικό ξέρω εγώ... το... (σιωπή)... να µπορώ να συζητήσω µε την νέα µου
σύντροφο ξέρω εγώ, να έχουµε κάποια κοινά σηµεία αναφοράς γενικά ότι δεν είχα βρει στην
προηγούµενη.
-Αυτό όµως δεν µπορεί να σε εγκλωβίσει; Δηλαδή και να τα βρεις αυτά... καταρχάς έτσι... δεν σε
κρατά σε µια συναισθηµατική εξάρτηση... αφού την έχεις σαν σηµείο αναφοράς;
-Ποια;
-Την πρώην σύζυγο.
-Όλες οι εµπειρίες µας αφήνουν µια εξάρτηση αν το πας έτσι. Δηλαδή και οι σχέσεις που είχα στην
οικογένεια µου µέσα, η µάνα µου, η γιαγιά µου, η γυναίκα του φίλου µου ή φίλη µου που έχει
παντρευτεί και µου λέει τις ιστορίες της αλλά όλες οι εµπειρίες αυτές εξάρτηση είναι! Αλλά γενικά
στην ζωή ξέρεις δρούµε... έχουµε µια βάση δεδοµένων και λέµε αυτή είναι η δράση αυτή είναι η
αντίδραση και έτσι γίνεται καλύτερη εµπειρία καλύτερη επιλογή. Όσο καλύτερη είναι η εµπειρία τόσο
καλύτερη είναι και η επιλογή µας όταν κάνουνε κάτι. Πιστεύεις ότι αυτός που θα παντρευτεί πρώτη
φορά ξέρω εγώ παρόλο που ο χαρακτήρας δεν αλλάζει από το αν παντρευτεί ξέρω εγώ οχτώ! Θα είναι
το ίδιο την όγδοη; Πιστεύω ότι την όγδοη θα είναι πολύ πιο κατασταλαγµένος. Θα είναι πολύ πιο
έµπειρός στην διαδικασία αυτή της σχέσης ή του γάµου ξέρω εγώ. Και οτιδήποτε κάνεις. Όλες οι
εµπειρίες που παίρνεις όσο επί τον πλείστον λειτουργούν θετικά. Αν δεν έχεις σηµεία αναφοράς όπως
λες εσύ εξαρτήσεις δεν έχεις σηµεία αναφοράς να βελτιώσεις την ζωή σου ξέρω εγώ.
-Το θέµα δηλαδή είναι η σύγκριση;
-Δεν είναι ότι παντρεύεσαι µια γυναίκα και την συγκρίνεις µε την παλιά ή την συγκρίνεις µε την µάνα
σου. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό! Δεν ξέρω αν το κάνουν κάποιοι αλλά εγώ δεν το κάνω.
-Ναι αλλά αφού είπες ότι πριν... να έχει αυτά που δεν έχει η προηγούµενη...
-Ναι αλλά αυτά τα λέω σε εσένα... δεν τα σκέφτοµαι εγώ... αυτά είναι αποτέλεσµα της σκέψης µου...
-Ναι.
-Η σκέψη µου είναι τι θέλω. Όταν λέω ρε παιδί µου να µπορώ να επικοινωνήσω µαζί της, όταν το λέω
αυτό δεν σκέφτοµαι καθόλου την προηγούµενη σύζυγο µου!Σου λέω... δεν την σκέφτοµαι καθόλου
πραγµατικά!Συνειδητά ας πούµε δεν περνάει... υποσυνείδητα ναι... να τα έχω συνδυάσει όλα αυτά και
να θέλω να αντίθετα τους.Ναι αλλά οτιδήποτε κάνεις στην ζωή αν το πάρεις έτσι υποσυνείδητα
έχουµε τους λόγους που έχουµε κατασταλάξει σε κάποια πράγµατα υποσυνείδητα αλλά είτε
συνειδητά είτε υποσυνείδητα έχουνε µείνει οι λόγοι, ξεχνάς δηλαδή τις αιτίες ή τα γεγονότα που σου
δηµιουργήσανε αυτά τα πιστεύω. Έτσι πιστεύω.
-Αυτό πιστεύεις έχει τον κίνδυνο να υπερεστιάσεις σε αυτά σε έναν άλλο σύντροφο και να
αγνοήσεις τα υπόλοιπα;
-Δεν νοµίζω ότι είµαι από αυτούς.
-Μµ!
-Από τους ανθρώπους που θα έκανα κάτι τέτοιο. Όχι. Άλλωστε είχα αρκετές κοπέλες µετά τον
χωρισµό. Δεν είναι ότι χώρισα χθες. Έχω χωρίσει εδώ και δέκα χρόνια ξέρω εγώ. Αλλά... δεν έτυχε
ξέρω εγώ και βρήκα σε πολλές πράγµατα που µου λείπαν στον γάµο έτσι; Αλλά δεν ξαναπαντρεύτηκα
λόγω του ότι... αυτό ότι δεν εστίασα µόνο σε αυτά ξέρεις εστίασα και σε άλλα πράγµατα τα οποία
ξέρω εγώ σαν σύνολο δεν µε καλύπταν για να µπω στην διαδικασία να ξανακάνω κάτι τέτοιο. Οπότε
και δεν το έκανα.

557

-Εσύ δηλαδή το τοποθετείς ότι την βλέπεις σαν σύνολο και όχι συγκριτικά;
-Όχι. Όχι. Καµία σχέση. Και µάλιστα όλες µετά εε... σαν βασική προϋπόθεση ήταν αυτό. Να έχουµε
επικοινωνία. Εντάξει. Αλλά ήταν άλλα που µε ενοχλούσαν ή δεν µου αρέσαν οπότε δεν κατέληξα
τέλος πάντων.
-Εσύ γενικά πιστεύεις ότι στις σχέσεις επαναλαµβάνουµε το πρότυπο των γονιών µας;
-Σε πολλές περιπτώσεις ναι.
-Εσύ πιστεύεις ότι επανέλαβες το πρότυπο των γονιών σου;
-Μπορεί. Αλλά δεν νοµίζω.
-Σε ποια θέµατα δηλαδή είδες οµοιότητες;
-(σιωπή) Στην αγάπη που είχα στα παιδιά όπως είχε και ο πατέρας µου. Ξέρω εγώ... στο... στο ότι...
υπερέβαλα ότι δούλευα τόσο πολύ για να έχουν τα παιδιά ότι θέλουνε... στο ότι τα έπαιρνα από το
σπίτι και βγαίναµε και πήγαινα βόλτες κτλ όπως έκανε και ο πατέρας µου που δούλευε και ερχόταν
και το βράδυ και τέτοιο... όσον αφορά τα παιδιά ξέρω εγώ... όσον αφορά... να πεις... τσακωνόταν µε
την µάνα µου αλλά... να το έκανα επειδή τσακωνόταν και οι δικοί µου... αλλά νοµίζω ότι όλοι
τσακώνονται έτσι και αλλιώς... δεν µπορώ να βρω στην σχέση την δική µου... γιατί την µια περνούσε
του ενός την άλλη του άλλου... ξέρεις ήταν λίγο... δεν µπορείς να πεις ότι ο ένας είχε το πάνω χέρι ή
ξέρω εγώ ήταν ο ένας κυρίαρχος στην σχέση και ο άλλος ήταν... καµία σχέση. Την µια ο ένας την
άλλη ο άλλος. Δηλαδή στην σχέση µου δεν µπορώ να πω... αλλά όσον αφορά τα παιδιά ξέρω εγώ
πιστεύω... σαν πρότυπο του πατέρα ναι... ξέρω εγώ ναι... επειδή µου άρεσε αυτό το πρότυπο του
πατέρα, του πατέρα του δικού µου ξέρω εγώ ήθελα να είµαι ξέρεις...
-Δηλαδή περισσότερο ταυτίζεσαι µε τον πατέρα σου παρά µε την µαµά σου;
-Ναι. Πιο πολύ µε τον πατέρα µου. Ενώ η γυναίκα µου η πρώην ταυτιζόταν περισσότερο µε τον
πατέρα της παρά µε την µάνα της. Ήθελε να ταυτιστεί ξέρω εγώ.
-Ο πατέρας της πώς ήτανε;
-Εε... αυταρχικός... ότι έλεγε αυτό ήτανε και η γυναίκα του ήτανε ξέρεις ναι ότι πει... ποτέ δεν του
πήγαινε κόντρα, ποτέ δεν τσακώνονταν. Δεν είχα ποτέ τσακωµό γιατί ότι έλεγε αυτό ήταν. Τελείωνε η
κουβέντα εκεί. Όπως είναι και τώρα... αυτή µε τον καινούργιο της σύζυγο. Έχει πάρει τον ρόλο του
πατέρα δηλαδή.
-Άρα για να είναι πιο λειτουργική η σχέση πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν µια κοινή ιστορία; Οι
δυο... να έχουν κοινές οικογενειακές ιστορίες;
-Ναι αλλά εξαρτάται µε ποιον θα ταυτιστείς µετά. Ποιος είναι ο χαρακτήρας σου. Θα µπορούσα εµένα
η µητέρα µου και ο πατέρας µου να έχουν κοινές µε αυτές δηλαδή ο πατέρας µου να έχει το πάνω χέρι
στην σχέση την γονεική την δική µου και να ταυτιστώ µε αυτόν που έχει το πάνω χέρι και να
ταυτιστεί και αυτή µε αυτόν που έχει το πάνω χέρι και µετά έχουµε πρόβληµα δεν έχουµε;
Καταλήγουµε δηλαδή στο οµώνυµα και ετερώνυµα που λέγαµε. Οπότε για να υπάρχει ισορροπία ο
καθένας θα πρέπει να προσαρµόζεται... για να υπάρχει ισορροπία θα πρέπει η επιλογή να ξέρεις καλά
τον άλλον ώστε να επιλέξεις κάποιον που είναι το αντίθετο από ότι είσαι εσύ ή το ίδιο σε περίπτωση
που είσαι ρε παιδί µου φλατ... δεν είσαι στα άκρα. Δηλαδή αν είσαι κάποιος που είσαι ξέρω εγώ που
έχεις ρε παιδί µου που έχεις την διάθεση να δώσεις ξέρω εγώ κάποιες φορές την πρωτοβουλία ξέρω
εγώ ή την τελική απόφαση τέλος πάντων έτσι αλλά δεν µπορείς να το κάνεις και πάντα... θέλεις να
έχεις την σχέση να µοιράζεσαι... να έχεις µια ισότιµη σχέση τέλος πάντων εε το αντίθετο. Γιατί αν
βρεις κάποιον που θέλει να έχει πάντα το πάνω χέρι ή κάποιον που δεν θέλει ποτέ να έχει το πάνω
χέρι νοµίζω ότι υπάρχει διαφορά απόψεων άρα εκεί υπάρχει πρόβληµα. Ας πούµε ο πάντα
συγκαταβατικός πρέπει να βρει κάποιον που πάντα πρέπει να έχει το πάνω χέρι.
-Α κατάλαβα.
-Και το αντίθετο αυτός που πάντα έχει το πάνω χέρι πρέπει να βρει τον συγκαταβατικό. Αλλά υπάρχει
και η µέση λύση που εκεί κατατάσσω τον εαυτό µου. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πάντα θέλω να έχω το
πάνω χέρι αλλά ούτε είµαι και συγκαταβατικός. Αν ήµουν συγκαταβατικός θα είχα µείνει στον γάµο
που είχα. Τα πεθερικά της πρώην γυναίκας µου σου λέω ήταν πάντα έτσι. Ποτέ δεν είχε το πάνω
χέρι... ούτε όταν την γνώρισα ούτε µετά που την γνώρισα ούτε ποτέ... η πεθερά µου η πρώην.
-Σαν ευχαρίστηση... την ευχαριστούσε αυτό;
-Ναι. Πολύ. Η πεθερά µου δηλαδή ήταν µια χαρά όσο περίεργο και ας σου φαίνεται αυτό. Όπως είναι
τώρα και ο τωρινός άνδρας της πρώην γυναίκας µου. Που είναι συγκαταβατικός. Που είναι ότι πει...
µια χαρά. Φτιάχνονται οι σχέσεις αυτό θέλω να σου πω. Σου έφερα δυο παραδείγµατα που έχω στο
µυαλό µου αλλά έχω και άλλα από τις οικογένειες που ξέρω είτε εδώ είτε στην Αθήνα. Για αυτό σου
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είπα για οµώνυµα και ετερώνυµα. Γιατί τα οµώνυµα µπορεί για κάποιο διάστηµα ξέρω εγώ θέατρο
θέλεις να πεις ξέρω εγώ, τέλος πάντων και για άλλους λόγους πρέπει να παίξεις έναν ρόλο τέλος
πάντων που είναι έξω από τον εαυτό του αλλά κάποια στιγµή πρέπει να έρθει η ισορροπία. Να φτάσει
να πει εγώ είµαι αυτό. Δεν µπορώ να είµαι κάτι άλλο στην σχέση αυτή. Άρα µέσα στην σχέση αυτή
δεν είµαι ο εαυτός µου. Άρα τέλος η σχέση για να βρω τον εαυτό µου. Αυτό που νιώθει ο καθένας
µέσα του. Είναι θέµα φιλοσοφίας πώς βλέπει τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους και πώς βλέπει
τους άλλους σε σχέση µε τον εαυτό του. Πώς βλέπει τον κόσµο, την κοσµοθεωρία ξέρω εγώ. Πώς να
στο πω...
-Δηλαδή είτε τα οµώνυµα είτε τα ετερώνυµα θα συγκρουστούν...
-Τα ετερώνυµα πώς θα συγκρουστούν; Έλξη θα έχουν...
-Στην αρχή... λέµε σε βάθος χρόνου...
-Πάντα άµα δεν παίζεις θέατρο και είσαι αυτός... δηλαδή σε µια σχέση πρέπει να είσαι ο εαυτός σου.
Γιατί να µην είσαι ο εαυτός σου... για να δεις... δηλαδή καλό κάνεις στον εαυτό σου. Για να δεις εάν
πραγµατικά ταιριάζεις ή όχι µε τον άλλον. Δεν µπορείς δηλαδή να είσαι αυταρχικός και να το παίζεις
υποτακτικός επειδή και άλλος είναι αυταρχικός και τον γουστάρεις. Μπορεί να δώσεις έναν
διαφορετικό εαυτό. Αυτός ο διαφορετικός εαυτός όµως σε βάθος χρόνου δεν µπορεί να υπάρχει
πάντα. Μπορεί να κρύψεις τα αρνητικά µας όχι συνειδητά και τι είναι αρνητικά, τι είναι αρνητικά
αυτά που ενοχλούνε τον άλλον. Αυτά που έρχονται σε σύγκρουση µε τον άλλον. Έτσι δεν είναι;
Είµαστε πλάσµα που ανάλογα το αποτέλεσµα καθορίζουµε και τις πράξεις µας δηλαδή... κάνουµε
κάτι και βλέπουµε ότι ενόχλησε ξέρω εγώ τον άλλον µπορεί να σταµατήσουµε να κάνουµε παρόλο
που θέλουµε να το κάνουµε γιατί βλέπουµε ότι τον άλλον τον ενοχλεί στην αρχή µιας σχέσης ας
πούµε για παράδειγµα έτσι; Δεν το κάνεις επειδή έχεις µια στρατηγική ρε παιδί µου ή ύπουλα και
αυτά... το κάνεις αυθόρµητα... είδα ότι ξίνισε... δεν χρειάζεται να µου πει τίποτα... η γλώσσα του
σώµατος πολύ πιο σηµαντική από ότι αν θα σου µιλήσει και θα σου πει... µπορεί να µην σου µιλήσει
και αυτός στην αρχή και αυτός για τους ίδιους λόγους. Οπότε βλέπουµε κάτι... κάνουµε κάτι και
ξινίζει ο άλλος καταλαβαίνεις και δεν θα το ξανακάνεις αυτό το πράγµα. Όµως µετά από χρόνια όµως
θα το ξανακάνεις δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το ξανακάνεις γιατί εκείνη την ώρα προσποίησε. Θέλεις
να το κάνεις και δεν το κάνεις για να µην... για να µην ξέρω εγώ για να µην τον στεναχωρήσεις ή να
µην τον πληγώσεις ή να µην τον...
-Άρα πώς µπορείς να δείξεις στην σχέση αυτόν τον... αν υπάρχει αληθινό εαυτό αφού αυτή η
ελευθερία...
-Κοίτα... αν υπάρχει αληθινός εαυτός που είπες... πιστεύω ότι είµαστε πολύ εύπλαστα όντα γενικά δεν
µπορείς να πεις ότι κάποιος είναι αυτά... έχεις ένα τεράστιο ρείτζ που παίζεις και εσύ και εγώ και ο
οποιοσδήποτε... έτσι; Απλά σου λέω ότι υπάρχει µια φιλοσοφία που παίζει µέσα µας είτε µη
συνειδητά είτε συνειδητά που έχει περάσει στο συνειδητό είτε υποσυνείδητα από τις εµπειρίες που
έχει από την οικογένεια σου είτε από αυτά που βλέπεις γύρω σου, από το περιβάλλον που έζησες, από
τα ταξίδια που πήγες ξέρω εγώ από τους ανθρώπους που έζησες... έχεις µέσα σου µια εικόνα για τον
κόσµο κατάλαβες; Αυτή η εικόνα για τον κόσµο σε καθορίζει. Αυτές οι εµπειρίες σου... είτε αυτές οι
εµπειρίες που είχαµε παιδιά είτε αυτές που αποκτήσαµε αργότερα, οι γνώσεις µας γενικά όλο αυτό το
πακέτο ότι είχαµε ζήσει στην ζωή µας είναι και η ζωή µας, είµαστε εµείς οι ίδιοι. Και κάθε άνθρωπος
έχει ένα ρέιτζ το οποίο για κάθε άνθρωπο διαφέρει αυτό το ρέιτζ. Εντάξει; Εε... για να στο πω
πρακτικά... δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα για να καταλάβεις γιατί δεν ξέρω πώς
αλλιώς να στο εξηγήσω. Εµένα το ρείτζ µου παίζει από το µείον οκτώ µέχρι το µείον δυο µέχρι εκεί...
ο άλλος παίζει από το συν τρία µέχρι το συν δεκαπέντε χωρίς το συν να είναι θετικό είτε το µείον
αρνητικό αλλά το λέµε σαν νούµερα έτσι; Με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω κοινή... δεν έχω κάτι κοινό.
Τα νούµερα τα δικά µου είναι αλλού από ότι είναι τα νούµερα τα δικά του έτσι;
-Μµ!
-Οπότε όσο και να γουστάρω εγώ τον άλλον και να τον ερωτευτώ ξέρω εγώ... είναι πώς να σου πω
είναι θέµα χρόνου πότε θα γυρίσουµε στα νούµερα µας. Έτσι; Αν όµως κάποιος έχει ρέιτζ από το
µείον δυο µέχρι το συν πέντε και ο άλλος έχει από το µείον οκτώ µέχρι το συν ένα υπάρχει ένα κοινό,
υπάρχει κάτι κοινό. Κατάλαβες; Και µε αυτό το κοινό µπορεί να χτίσεις µια σχέση.
-Το κοινό και το διαφορετικό µαζί;
-Ναι µπράβο! Αυτό ακριβώς! Αυτό ακριβώς. Αν για παράδειγµα για να καταλάβεις τι εννοώ... αν
αυτά τα πέντε νούµερα που είναι µαζί µας ξέρω εγώ... που είναι το κάτω ρέιτζ του ενός και το πάνω
ρέιτζ του άλλου σηµαίνει ότι ο άλλος πρέπει να είναι υποτακτικός ξέρω εγώ και εγώ είµαι αυταρχικός
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που είναι το τοπ για µένα να συναντηθούµε κατάλαβες συναντιόµαστε σε αυτά τα νούµερα αλλά µε
αυτές τις προϋποθέσεις.
-Ναι αλλά δεν είναι µονοδιάστατος ο άνθρωπος; Σε κάθε τοµέα να είναι διαφορετικός...
-Ναι µπορεί σε κάθε επιµέρους τοµέα αυτά τα ρείτζ µπορεί να παίζουνε. Ξέρω εγώ σε κάθε τέτοιο να
παίζουν...
-Άρα σε κάθε τοµέα πρέπει να υπάρχει αυτό;
-Σε κάθε τοµέα. Ναι.
-Να είναι κοινό.
-Σε κάθε τοµέα ναι. Κοινό... να υπάρχουν κοινοί αριθµοί τέλος πάντων ώστε να υπάρχει µια βάση...
αυτό.
-Στις σχέσεις είναι τόσο αριθµητικά;
-Όχι δεν είναι. Απλά σου λέω ένα παράδειγµα για να καταλάβεις τι εννοώ.
-Ναι κατάλαβα.
-Δεν µπορώ να στο εξηγήσω αλλιώς. Γιατί τώρα κάνουµε µια συζήτηση που προσπαθούµε µε την
λογική να µιλήσουµε για ένα θέµα που αφορά καθαρά το συναίσθηµα.
-Δηλαδή η σχέση είναι καθαρά θέµα συναισθήµατος;
-Εεε... ως επί τον πλείστον ναι... δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και η λογική αλλά... και κάνω µια
προσπάθεια µε την λογική γιατί µε συναισθήµατα δεν µπορώ να µιλήσω. Να πω τι µε συναισθήµατα
ξέρω εγώ... πάνω σε αυτό. Δηλαδή προσπαθούµε να κάνουµε µια ανάλυση να δούµε ξέρω εγώ τι
γίνεται και τι σηµαίνει κοινά σηµεία επαφής ας πούµε και κοινή φιλοσοφία. ΄Ετσι όπως το έχω εγώ
σαν γενική αίσθηση µέσα στο µυαλό µου µέσα και έχει να κάνει µε συναισθήµατα και... γιατί δεν
µπορείς να καταγράψεις τις εµπειρίες και τα υποσυνείδητα και την οικογένεια που µεγάλωσες και να
εξετάσεις τον κάθε άνθρωπο. Και εσύ θα µπορείς σε κάποιο βαθµό γιατί είσαι ψυχολόγος αλλά κάθε
άνθρωπος από µόνος του όταν πάει να παντρευτεί κτλ εννοείται δεν έχει ιδέα... απλά έχει ένα
συνονθύλευµα από εµπειρίες οι οποίες θα του καθορίσουν την πορεία µέσα στην σχέση του που θα
κάνει. Έτσι δεν είναι; Είτε από την οικογένεια του όπως είπαµε είτε από τα παιδικά του χρόνια είτε
ξέρω εγώ... άρα αυτό δεν µπορείς ούτε να το µετρήσεις µε νούµερα όπως είπες απλά εµείς
προσπαθούµε... εγώ δηλαδή προσπαθώ το οποίο µπορεί να είναι και λάθος ξέρω εγώ µε µια λογική να
δώσω µια λογική προσέγγιση σε αυτό το πράγµα.
-Της επιλογής ή της µη επιλογής...
-Ναι... το... το τι σκέφτεσαι όταν επιλέγεις κάποιον ή όταν έρχεσαι σε επαφή µε κάποιον ξέρω εγώ. Τι
θεωρώ ότι παίζει µέσα σου ξέρω εγώ. Προσπαθώ δηλαδή όχι ακριβώς να το φωτογραφίσω απλά να
πάρω µια ιδέα... να δώσω µια ιδέα, µια υπόθεση για αυτό το πράγµα ακριβώς τι γίνεται. Στο περίπου
τι γίνεται. Γιατί είναι πολυσύνθετο αυτό το πράγµα. Πολυσύνθετο αλλά... τρέχει αυτός... πολύ
τρέξιµο.
-Μιλώντας για αυτό εύρος... εµπειρικά εσύ έχεις καταλάβει ποιους ρόλους ήθελες να
εξυπηρετήσεις µέσα στον γάµο σου αλλά και µετέπειτα εµπειρικά... βλέπει κάποιος εµπειρικά
ποιον ρόλο τείνει να είτε συνειδητά είτε όχι ποιον ρόλο θέλει να εξυπηρετήσει...
-Δεν ξέρω έχω την εντύπωση το... φυσιολογικό... δηλαδή... το φυσιολογικό από την άποψη ότι εεε...
υποτακτικότητα µε τίποτα έτσι; Δηλαδή να υποµένω κτλ αυταρχικότητα ούτε σε καµία περίπτωση...
δηλαδή... µου αρέσει η χηµεία σε µια σχέση µέσα... όχι να κάνουµε τα ίδια πράγµατα απλά να είµαστε
ίσοι πώς να σου πω να είµαστε ίσοι δηλαδή θα µε χαλούσε πάαρα πολύ να χειρίζοµαι εγώ την
σύντροφο µου ρε παιδί µου. Να την χειρίζοµαι ή να την... να έχω το πάνω χέρι στην σχέση... θα την...
όχι θα την λυπόµουνα θα την... πώς να σου πω... δεν θα το µπορούσα αυτό το πράγµα... πώς να σου
πω... θα µε χαλούσε πολύ. Υποτακτικότητα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ! Οπότε αφού µε χαλούνε και
τα δυο ξέρεις σταθερός και µια ισότιµη σχέση ρε παιδί µου.
-Ναι αλλά σε µια ισότιµη σχέση όταν και οι δυο γάιδαροι τραβάνε;
-Ναι σε κάποια πράγµατα θα διαφωνήσουµε ρε παιδί µου και θα τραβήξουµε απλά εντάξει αν είναι
σοβαρό το θέµα αυταρχικότητα δεν το συζητώ...
-Χε χε!
-Χε χε! Αν δεν είναι σοβαρό υποτακτικότητα δεν µε νοιάζει δηλαδή αν δεν είναι σοβαρό ναι ανούσιο
κάνε αυτό ξέρω εγώ και θα γουστάρω να το κάνω.
-Στα ανώδυνα για σένα;
-Στα ανώδυνα για µένα. Αν είναι κάτι σοβαρό που θεωρώ ότι... που θεωρώ σοβαρό θα επιµείνω
δηλαδή δεν είναι του χαρακτήρα µου να κάνω πράγµατα πίσω σε πράγµατα που... που... είµαι
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σίγουρος ότι είναι σωστά. Μεγάλη κουβέντα ότι είµαι σίγουρος αλλά ναι... στην περίπτωση που πάµε
στον γιατρό και µου λέει ότι µόονο ότι έχει τέτοιο δεν πρέπει να το παίρνει, δεν πρέεπει, όχι δεν
χρειάζεται... δεν πρέπει! να το παίρνει τον υπόλοιπο καιρό και µου λέει όχι θα το παίρνει και τον
υπόλοιπο καιρό γιατί ο γιατρός είναι γέρος και δεν ξέρει εε... δεν µπορώ να πω ναι είναι γέρος ο
γιατρός και δεν ξέρει και εσύ τα ξέρεις όλα. Δεν µπορώ να το κάνω. Αλλά και να το κάνω είναι σαν
να την κοροϊδεύω και πάλι είναι βλακεία αυτό. Πάλι δεν είναι σωστό να την κοροϊδεύω. Άµα ναι
είµαι σίγουρος για κάτι ναι δεν µπορώ να υποχωρήσω.
-Όταν είναι και οι δυο σίγουροι τότε ποιος θα υποχωρήσει;
-Ε δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν θα υποχωρήσω. Μην µε κοιτάς. Κοίτα τον άλλον. χε χε! Κοίτα αλλού.
Ναι δεν µπορώ.
-Τότε πώς θα αντιµετωπιστεί; Γιατί σε όλες τις σχέσεις φαντάζοµαι ότι σε όλες τις σχέσεις θα
υπάρχουν θέµατα που θα είναι και οι δυο σίγουροι.
-Δεν ξέρω. Για αυτό σου λέω ότι υπάρχει συζήτηση. Τα συζητάς... λες τα επιχειρήµατα τα δικά σου,
ακούς τα επιχειρήµατα του άλλου αν δεν µε πείσει τότε τι γίνεται;
-Και αν δεν το πείσεις...
-Και αν δεν τον πείσω και εγώ. Εκεί έχουµε θέµα αλλά εντάξει τι να σου πω...
-Χε χε!
-Χε χε! Για αυτό χρειάζεται καλή επιλογή συντρόφου για να µην έχεις θέµατα τέτοια... Όσο πιο καλή
επιλογή έχεις κάνει τόσο πιο άξιος της µοίρας σου είσαι µετά. Δηλαδή λες µετά έψαξα έκανα... ήµουν
σίγουρος αλλά καλά να πάθω... καλά να πάθω... θέλω να πω... αν όµως δεν κάνεις καλή επιλογή και
πάρεις γουρούνι στο σακί που λένε ξέρω εγώ χωρίς να το έχεις σκεφτεί... να το έχεις σκεφτεί
υποσυνείδητα... και βρεις την πρώτη που θα συναντήσεις µπροστά σου ξέρω εγώ, έχεις χωρίσει κτλ,
νιώθεις µόνος κτλ βρίσκεις µια κοπέλα και περνάτε ωραία και καλά και λες παντρεύοµαι πάλι...
παντρεύεσαι πάλι πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι κατά σου πάλι...
-Ο χρόνος δηλαδή πιστεύεις ότι είναι για να κάνεις καλύτερη επιλογή...
-Ο χρόνος τέλος πάντων... ο ποιοτικός χρόνος είναι... δηλαδή όσο καλύτερα ξέρεις κάποιον. Γιατί
µπορεί να έχεις πολύ χρόνο και να µην ξέρεις πάλι ας πούµε... να... απλά µιλάµε τώρα µε πιθανότητες.
Αλλιώς είναι να βρεις µια στον δρόµο και να πεις πάµε να παντρευτούµε και να παντρευτείτε και να
την ξέρεις µια µέρα ή µερικές ώρες και αλλιώς να την ξέρεις ένα χρόνο. Έχεις περισσότερες
πιθανότητες...
-Δηλαδή πιστεύεις ότι ο ένας χρόνος είναι αρκετός;
-Όχι απλά συγκριτικά µε την µια µέρα ναι.
-Παίζει δηλαδή και ο παράγοντας του χρόνου;
-Ναι µην το βάζεις έτσι... σηµασία έχει να ξέρεις τον άλλον καλά. Παίζει ρόλο και ο παράγοντας του
χρόνου... Μπορεί να είµαι εγώ και ένας άλλος και στον ίδιο χρόνο εγώ να µην δώσω σηµασία στις
λεπτοµέρειες είτε λόγω εµπειριών είτε λόγω χαζοµάρας είτε λόγω ενστίκτου όπως θέλεις να το πεις...
άρα δεν είναι ο χρόνος είναι... δεν πρέπει και εγώ να το καταλάβω αν θέλω να παντρευτώ... σαν την
γιαγιά µου χε χε!
-Χε χε!
-Έτσι και ο παππούς µου, την είδε την γιαγιά µου του άρεσε και η γιαγιά µου στην εκκλησία µε µαύρο
νυφικό...
-Χε χε... ήταν άλλα τα δεδοµένα τότε... υπάρχει βέβαια και τώρα... µια µορφή...
-Γενικά µιλώντας... άσε µε εµένα ή την περίπτωση µου γενικά µιλώντας πιστεύω ότι όσο καλύτερα
γνωρίζεις τον άλλον πριν παντρευτείς τόσο πιο σωστή απόφαση θα πάρεις, αν θα τον παντρευτείς ή
όχι.
-Ναι αλλά είναι σχετικό ο ένας να νιώθει ότι τον γνωρίζει σε έναν χρόνο ο άλλος να νιώθει ότι τον
γνωρίζει σε δέκα χρόνια...
-Ναι σχετικό πάντα. Για αυτό δεν µιλάµε για χρόνο... είναι πόσο γρήγορα θα καταλάβεις... όχι πόσο
γρήγορα πόσο θα καταλάβεις τον άλλον στο χρόνο που έχεις όσο και αν είναι. Μπορεί να είσαι πέντε
χρόνια µε κάποιον επειδή δεν κόβει το µυαλό σου ξέρω εγώ. Άρα ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο
εκεί. Ή να είσαι δυο µήνες και οι δυο να έχουν καταλάβει ότι αυτός είναι για µένα ξέρω εγώ ή και
αυτό θα µπορούσε να γίνει. Ο χρόνος δηλαδή δεν παίζει ρόλο...
-Δηλαδή η εξυπνάδα και η εµπειρία... δηλαδή οι έξυπνοι και αυτοί που έχουν ένστικτο;
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-Ρε! Αυτοί που γνωρίζονται σε µια µέρα και αυτοί που δεν έχουν εξυπνάδα και χωρίς καµία εµπειρία
και αυτοί που παντρεύονται µε συνοικέσιο µπορεί ο γάµος τους να είναι µια χαρά σε βάθος χρόνου
αυτό όµως είναι καθαρά θέµα τύχης.
-Θέµα τύχης λες είναι;
-Αυτοί που θα παντρευτούν µε συνοικέσιο και τα πάνε µια χαρά θέµα τύχης δεν είναι;
Τι άλλο µπορεί να είναι;
-Για να κρατήσει;
-Μετά είναι θέµα προσαρµοστικότητας. Η γιαγιά µου δεν είχε προσαρµοστικότητα ξέρεις... αυστηρή
στην θέση της... δεν ήθελα να παντρευτώ το κράτησε µέχρι που πέθανε ο παππούς µου µέχρι που
πέθανε και η ίδια.
-Μετά όµως έµεινε πιστή χε χε...
-Ε ναι χε χε άλλη ευκαιρία όχι! Μέχρι το τέλος που είχε πεθάνει ο παππούς µου και έλεγε ακόµη την
ιστορία. Έλεγε µε πάντρεψαν µε το ζόρι και όλα αυτά... θέλω να πω δεν είχε προσαρµοστικότητα
όπως και ο γάµος δεν ήταν µια χαρά. Αλλά σου ξαναλέω για να προσαρµοστείς είναι πόσο κοντά είναι
τα νούµερα τα δικά σου µε τα νούµερα του άλλου. Για να συµβαδίσουν κάπου και να γίνει αυτή η
προσαρµοστικότητα. Γιατί σου ξαναλέω αν παντρευτώ µε µια η οποία θέλει να µου βάλει τα δυο
πόδια σε ένα παπούτσι για παράδειγµα... τι γελάς... δηλαδή όση προσαρµοστικότητα και να έχω δεν
πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι επειδή θέλω να το κάνω εγώ σε αυτήν... ούτε αυτό θέλω να το
κάνω όµως. Δηλαδή κατάλαβες τι εννοώ... εγώ δηλαδή δεν µπορώ να προσαρµοστώ ούτε στο ένα
άκρο ούτε στο άλλο. Δηλαδή αν µου κάναν εµένα ένα συνοικέσιο θα χώριζα πάλι αν µου έκαναν
συνοικέσιο και έπεφτα σε µια περίπτωση που ήταν σαν εµένα δηλαδή πιο ισορροπηµένη τέλος πάντων
παρόλο που ήταν συνοικέσιο θα ήταν πετυχηµένος γάµος. Αλλά αντί να περιµένεις στην τύχη, µια στα
τρία ξέρω εγώ για να τύχει η περίπτωση που θες ξέρω εγώ ε καλύτερα είναι να γνωρίσεις τον άλλον
για να καταλάβεις. Και τώρα µιλάµε για ένα κοµµάτι που είναι αν πιέζει κάποιος ή όχι. Υπάρχουνε
και άλλα χίλια δυο... κοινωνικότητα, το... ε... ξέρω εργατικότητα, ζήλεια... πολλά πράγµατα ξέρω...
πολλούς τοµείς για να πεις τι ταιριάζει µε τι ας πούµε.
-Εσύ την κοινωνικότητα πώς την ορίζεις;
-Όταν έρχεσαι σε επαφή µε κόσµο είναι κοινωνικότητα. Όταν δεν έρχεσαι σε επαφή µε κόσµο είναι το
αντίθετο, αντικοινωνικότητα.
-Ναι αλλά σε επαφή µε κόσµο µπορεί να έρθεις µε πολλούς τρόπους.
-Ναι µε όποια µορφή και να έρθεις... όποια µορφή να έχει η επαφή αυτή είναι κοινωνικότητα. Και ένα
µήνυµα να στείλεις είναι κοινωνικότητα. Τώρα ποια µορφή είναι κοινωνικότητας είναι καλύτερη...
είναι άλλο θέµα. Εγώ προτιµώ την φέις του φέις...
-Εσένα δεν σε ικανοποιεί η µοναχικότητα;
-Τι είπες;
-Ότι δεν σε ικανοποιεί η µοναχικότητα;
-Ποιος σου το είπε αυτό; Είπα εγώ κάτι τέτοιο;
-Όχι ρωτάω...
-Για γύρνατο πίσω να δεις. Βάζεις πράγµατα στο στόµα µου; Περάσαµε τώρα σε τέτοιες καταστάσεις;
-Ρωτάω. Κάνω αντίλογο...
-Τώρα έχουµε άλλα επίπεδα κουβέντας τώρα; Όχι µου αρέσει να έχω χρόνο για τον εαυτό µου αλλά
µε µέτρο έτσι; Και χρόνο για τον εαυτό µου δηλαδή θέλω και κοινωνικότητα θέλω δηλαδή όταν έχω
το ένα µου λείπει το άλλο και όταν έχω το άλλο µου λείπει το ένα.
-Και πώς ισορροπείς; Αφού όταν κάνεις το ένα σου λείπει το άλλο και...
-Πώς ισορροπώ; Δεν είµαι όλη µέρα µόνος µου αλλά ούτε και όλη µέρα είµαι µε κόσµο. Κάποιες
φορές θες χρόνο για τον εαυτό σου εµένα δηλαδή µου λείπει αυτό το πράγµα. Μου λείπει αν δεν το
έχω... µου λείπει... δεν είµαι ερηµίτης αλλά µια ωρίτσα την ηµέρα έτσι να χαλαρώσω, να σκεφτώ πώς
πήγε η µέρα κτλ χωρίς να µε διακόψει από αυτή την σκέψη ή ξέρεις... αυτό ναι... θα µπορούσα βέβαια
να είµαι και µέρες χωρίς να το κάνω αυτό... δεν σηµαίνει ότι δεν µπορώ να το κάνω αυτό...
-Άρα είπες την κοινωνικότητα, µετά είπες την ζήλεια... Εσύ πώς την ορίζεις την ζήλεια;
-Τι εννοείς πώς την ορίζω την ζήλεια;
-Πώς την βιώνεις την ζήλεια;
-Δεν την βιώνω.
-Όχι προσωπικά εσύ... πώς την αντιλαµβάνεσαι την έννοια της ζήλειας;
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-Πώς την αντιλαµβάνοµαι την έννοια της ζήλειας; Εεε έχει πολύ... πολλές έννοιες... πολλές έννοιες...
υπάρχει η ζήλεια... βλέπω ένα αυτοκίνητο µια φερράρη και περνάει ξέρω εγώ και λέω και εγώ να είχα
και εγώ µια φεράρη ξέρω εγώ και υπάρχει η άλλη έννοια της ζήλειας... που είµαι εγώ µε κάποια πάει
και αγκαλιάσει έναν γνωστό της ή έναν παλιό συµµαθητή ή δεν ξέρω τι ας πούµε και ζηλέψω... έχει
διαφορά η µια ζήλεια από την άλλη...
-Ποια διαφορά;
-Στην µια ζηλεύω κάτι που κάποιος έχει και εγώ δεν το έχω και στην άλλη περίπτωση ζηλεύω... από
την άποψη ότι θεωρώ ότι είναι κτήµα µου η κοπέλα που είµαστε µαζί ξέρω εγώ και µου περνάει από
το µυαλό ότι µπορεί να την χάσω. Ότι αυτή η αγκαλιά ή αυτό το φιλί µπορεί να ήταν πιο πονηρό από
ότι φαινόταν ξέρω εγώ. Αυτή η υποψία τέλος πάντων. Έχει διαφορετικές έννοιες. Στην µια περίπτωση
έχεις κάτι και φοβάσαι µην το χάσεις και αυτό δεν µπορούµε να το πούµε ξέρω εγώ έχω το κινητό και
φοβάµαι µην τον χάσω ότι είναι ζήλεια έτσι δεν είναι;
-Δεν ξέρω πώς το ορίζει ο καθένας...
-Αλλά αν είσαι µε κάποιον και του µιλήσει ξέρω εγώ κάποιος είναι ζήλεια... γιατί ζηλεύεις µην την
χάσεις, µη πάει µε αυτόν ξέρω εγώ, µήπως...
-Ναι αλλά εσύ γιατί να ζηλεύεις αφού το έχεις;
-Ναι αλλά ζήλεια δεν το λέµε αυτό; Ναι το λέµε µε διαφορετικές έννοιες και λέµε την ίδια λέξη.
Ζηλεύεις την φεράρη αλλά ζηλεύεις και την γυναίκα σου. Έτσι αλλά µε διαφορετική έννοια. Το ένα
γιατί φοβάσαι µην το χάσεις και το άλλο επειδή δεν το έχεις και θα ήθελες να το έχεις ας πούµε. Εγώ
δεν ζηλεύω πρόσεξε. Εγώ απλά σου εξηγώ τι είναι η ζήλεια. Απλά εγώ δεν ζηλεύω.
-Ούτε θετικά ούτε αρνητικά;
-Ούτε µε την µια έννοια ούτε µε την άλλη έννοια.
-Για σένα δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το συναίσθηµα;
-Δεν ξέρω. Μπορεί να το έχω καταπνίξει. Δεν ζηλεύω αλλά ούτε σε σχέσεις µου να πω ότι ζηλεύω...
µια φορά είχα ζηλέψει... µια φορά είχα µια κοπέλα πριν παντρευτώ... η οποία στο δεύτερο ραντεβού
µου µιλούσε για τον πρώην ξέρεις...
-Μµµ...
-Και ξέρεις... δεν µπορώ να πω ότι ήταν ζήλεια απλά ένιωσα ψιλοάσχηµα ρε παιδί µου... δηλαδή τι
µου λες τώρα πώς να σου πω... να πεις ότι ήταν µια µορφή ζήλειας που δεν ήθελα να παραδεχτώ; Και
να το σκεφτόµουν ότι ήταν σαν µια συζήτηση που δεν µου αρέσει κτλ δεν ξέρω. Αλλά ήταν η
µοναδική φορά που ένιωσα... δεν µπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς ζήλεια...
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Ένα παράδειγµα κλινικής συνέντευξης µε διαζευγµένη µητέρα
Τόπος: στο σπίτι της Ελπίδας (14η συνάντηση )
Ηµεροµηνία: 4/9/2012
Χρόνος: 10:00- 14:30
-Ναι τώρα θα κοιτάξω να τον πάω αγγλικά. Τζούνιορ. Πώς πάει;
-Εγώ όταν πήγαινα ήταν α, β τζούνιορ αλλά επειδή είναι πιο µεγάλος µήπως του τα κάνει πιο...
-Δεν κατέω. Επειδή τον έβαλε και διάβασε από ένα βιβλίο µετά τα κατάφερε καλά και µου είπε ότι θα
τον βάλει στην α.
-Μάλλον α κανονική θα τον βάλει.
-Μάλλον...
-Ε ναι να µην κάνει τις παιδικές.
-Μου είπε αυτή ότι ουσιαστικά θα είναι αυτή η τάξη επανάληψη των προηγούµενων τάξεων στο
δηµοτικό. Οπότε µου λεει αν είναι καλός µαθητής δεν θα έχει πρόβληµα. Ουσιαστικά επανάληψη
κάνουν. Δεν... επανάληψη οπότε... στην αρχή θα τον βοηθήσει και µετά θα πάει κανονικά µε τα άλλα
τα παιδιά. Αλλά θα πρέπει να διαβάσει. Δεν πρέπει να πηγαίνει για πλάκα γιατί αν πηγαίνει για πλάκα
σίγουρα θα ζορίζεται.
Ζ: -(µιλάει)
-Έχει και άλλο.
-Και τώρα τους έχουν βάλει δυο γλώσσες ε;
-Όχι. Εµείς από την τρίτη αρχίσαµε αγγλικά και την Πέµπτη διαλέγαµε γερµανικά ή γαλλικά ήταν και
επέλεξαν Γερµανικά. Είναι γερµανόφωνο το σχολείο το δικό µας. Έγινε ψηφοφορία κανονικά. Με
χαρτιά υπέυθυνες δηλώσεις των γονιών, καλύτερα... γιατί να σου πω τώρα τα γαλλικά... ούτε τα
γερµανικά χρειάζονται... τώρα χρειάζονται τα ρώσικα! Μέχρι να τελειώσει ο Ε. το σχολειό µπορεί να
έχουν αλλάξει τα πράγµατα! Δεν ήθελε τα γερµανικά...
-Τον δυσκολεύουν;
-Κάπως µπορούµε να τον βοηθήσουµε γιατί οι γονείς µου ήταν στην Γερµανία, εγώ είχα κάνει µια
χρονιά να σου πω την αλήθεια... αν διαβάσω µπορεί να θυµηθώ κάτι. Πέρσι που είχα διαβάσει την αβ
ή τους αριθµούς... εεε πώς να χαιρετήσεις. Αυτά τα θυµόµουν και µπορούσα... σιγά, σιγά όπως
διάβαζα θυµόµουν και εγώ κάποια πράγµατα στα γερµανικά. Αλλά από εδώ και πέρα. Στα αγγλικά
έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και δεν θυµάµαι να σου πω την αλήθεια. Εντάξει τώρα προσπαθούµε...
εντάξει δεν τον έγραψα και πολύ µικρό... δεν µου αρέσει από πολύ, πολύ µικρό... αρκετά δύσκολη
είναι η γλώσσα µας, τώρα να µάθουν και τις άλλες...
-Και έτσι όπως έχουν κάνει το δηµοτικό...
-Ναι ρε συ! Η ανηψιά µου έκανε ντογκ το σκύλο, κατ την γάτα και ρε εσύ πρώτη δηµοτικού είναι!
-Ναι και δεν ξέρουν ούτε καν στα ελληνικά να γράψουν.
-Ναι! Θυµάµαι και την προπαίδεια είχαµε αγανακτήσει για να την µάθουµε. Την µάθαµε µωρέ στην
δευτέρη ή στην τρίτη; Και εγώ δυσκολεύτηκα αλλά εµείς την µάθαµε στην έκτη! Στην εποχή µου...
-Βέβαια σε πιο µεγάλες τάξεις.
-Ναι εµείς βγαίναµε και τη θέλαµε για το γυµνάσιο. Και µετά θυµάµαι χαρακτηριστικά είχαµε
αγανακτήση να µάθουµε την προπαίδεια πέµπτη, έκτη και µετά µόλις µπήκαµε στο γυµνάσιο µας
είπαν θα έχετε κοµπιουτεράκι µαζί σας χε!
-Χεχε!
-Ναι από εκείνη την εποχή. Εδώ τουλάχιστον τα µαθαίνουν από µικρά. Κάνουν και καµιά πράξη µε το
µυαλό τους.
Ζ: -(µιλάει)
-Πάρε το µπουκάλι από το ψυγείο. Το πήγες το βράδυ στο ψυγείο;
Ζ: -(µιλάει)
-Ε πάρε από τα δικά µας. Ε να σου πω... πήγα από το χωριό, έκατσα λίγο γιατί βαριόµουν... µετά
µίλησα µε τον Α. πολύ ώρα, τρία τέταρτα, µία ώρα µιλήσαµε και δεν ξαναήπια!
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-Μπράβο Ε.!
-Από την δευτέρα βράδυ δεν έχω πιει τίποτα. Σκέφτηκα ότι αφού τα κατάφερα µια βραδιά, θα τα
καταφέρω και τώρα εδώ. Και µου ήρθε και περίοδος... ναι µου ήρθε µέρες νωρίτερα... και πάλι
µιλήσαµε χθες... ήταν και αυτός... θέλει να κολλήσει κάτι ένσηµα, διάφορα και τον απέλυσε... και είχε
κάποιον 2 βδοµάδες που τον εκπαίδευε δήθεν για να ξεκουράσει τον Α. αλλά τελικά ήθελε να τον
διώξει σιγά, σιγά για να µάθει ο άλλος την δουλειά και να διώξει τον Α.
-Δεν του άφησε ούτε ένα χρονικό περιθώριο...
-Το είχε καταλάβει ρε παιδί µου ότι θα εκπαιδεύσει τον άλλον για να φύγεις εσύ αλλά δεν το περίµενε
από το τηλέφωνο.
-Μα πόσο πιο φτηνό βρήκε...
-Ναι 700 πόσα έπαιρνε για 16 ώρες δουλειάς. Φαντάσου και µε έπαιρνε µόλις σχολούσε και το πιο
νωρίς που µε έχει πάρει είναι 6 ώρα. Πόσο είναι... 14 ώρες... και θα µείνει ο άλλος ο πιο φτηνός..
θέλει να δει τι θα κάνει γιατί του έχει βάλει ένσηµα 2 µήνες αν µπορεί να του τα πληρώσει που δεν
πιστεύω να σου πω την αλήθεια.
-Καλά ναι...
Ζ: -(µιλάει)
-Φρυγανιά;
Ζ: -(µιλάει)
-Ναι µια και τέλος. Συµφωνείς;
Ζ: -(µιλάει)
-Σε ευχαριστώ Ζ.! Είσαι πολύ ευγενική! Φάε το πρωινό σου.
Ζ: -(µιλάει)
-Τίποτα Ε. σε ευχαριστώ. Είσαι πάααρα πολύ καλή. Τώρα βλέπει να παίζει τίποτα στο
Ηράκλειο;
-Μπα τίποτα. Τελευταία στιγµή του το είπε... τι να προλάβει...
Ζ: -(µιλάει)
-Ε ναι δεν πρόλαβε να αρχίσει να ψάχνει.
-Και τώρα πώς θα τα βολεύετε;
-Δεν κατέω...χµ... δεν ξέρω τι θα γίνει µε τα αγγλικά. Η κοπέλα µου είπε από το φροντιστήριο να της
δίνω σιγά, σιγά τα λεφτά, οπότε δεν έχει... όλοι βέβαια το κάνουνε... ειδικά τώρα! Και άλλοι το
κάνουν. Θα δούµε τώρα. Έχει ο Θεός.
-Όλα θα πάνε καλά. Εσείς να είστε καλά...
-Ναι... µακάρι... τα λεφτά έτσι όπως έχουν γίνει και να µην χαλάσεις θα φύγουνε.
-Ναι τώρα άκουσα ότι κάποιος έκανε δωρεά στον Κλαψινάκη ώστε κάποια παιδιά να πάνε να
πάρουν ότι θέλουν δωρεάν από εκεί. Τα σχολικά τους και τέτοια...
-Ναι πάλι καλά... αυτοί πρέπει να είναι γραµµένοι σε κάποιες υπηρεσίες...
-Ναι. Ναι... και τώρα είχα ακούσει την Κιβωτό, ότι εκεί ο παππάς είναι µαζέψει σχολικά,
τρόφιµα και τέτοια και πήγαν και του τα έκλεψαν.
-Σοβαρά;;
-Ναι και έλεγε αυτός ότι τι να κάνω να ξαναζητήσω από τους ανθρώπους για δεύτερη φορά;
Γιατί ήταν αρκετά.
-Ε βέβαια άντε να τα µαζέψει πάλι ο άνθρωπος. Άντε να αρχίσουν τα σχολειά µας, να µπούµε σε ένα
πρόγραµµα...
-Θα πάει και η Ζ. στο καινούργιο σχολείο...
-Ναιαι! Και θα γνωρίσει καινούργια παιδιά και θα έχει και την φιλενάδα της.
-Α! Θα έχει και την παρέα της.
-Την Άννα από το άλλο σχολειό...
-Θα µάθεις καινούργια πράγµατα... θα παίζεις...
-Τελικά το µηχάνηµα που σου είχα πει δεν το έχει!
-Και πού πρέπει να πάτε Ηράκλειο;
-Όχι πρέπει να πληρώσεις. Μέσω ασφαλιστικού ταµείου δεν έχει. Οπότε θα πρέπει να βρεις γιατρό,
να δώσεις λεφτά.
-Για το υπνογράφηµα;
-Όχι για τον Ε. τον υπέρηχο και στην µικρή το καρδιογράφηµα. Βασικά θέλω να το κάνω νωρίς...
βασικά δεν ξέρω σε πόσο καιρό βγαίνει το αποτελέσµα στον υπέρηχο. Δεν κατέω. Μια φορά είχα
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κάνει εγώ γιατί είχα πρόβληµα µε την καρδιά αλλά είχα κάνει τρίπλεξ. Αλλά αυτό είναι άλλο. Είχε το
µηχάνηµα που έχεις εκεί...
Ζ: -(µιλάει)
-Θέλεις να το ανοίξεις;
Ζ: -(µιλάει)
-Οπότε λεω κάτσε να πάω µέχρι της 28 που να µπορώ να δω τους γιατρούς. Άµα το κάνω αυτό δεν
έχω τίποτα άλλο. Προς το παρόν δηλαδή δεν έχουµε τίποτα άλλο.
Ζ: -(µιλάει)
-Μπράβο Ζ. έτσι από την άλλη... µπράβο... µπράβο... µπράβο... εσύ;
-Δεν µπορώ να φάω ακόµα. Το µεσηµέρι µουρµούριζε ο γιος µου. Μουρµούριζε... έφαγα το µεσηµέρι
λίγο µε τα παιδιά αλλά δεν έφαγα τίποτα άλλο. Αλλά τώρα κοιµάµαι και ούτε να πιω. Έχω ελαττώσει
το τσιγάρο, δεν κάνω τόσα τσιγάρα όσο έκανα πριν. Τώρα το ελάττωσα. Κάνω λίγα την ηµέρα. Ήταν
έτσι οι καταστάσεις που βρίσκεις µια διέξοδο. Πράγµα που εγώ δεν µπορώ ούτε να βγω... δεν µπορώ
ούτε από το σπίτι να βγω, ούτε να πάω κάπου. Εε ότι έκανα, το έκανα µέσα στο σπίτι. Ας πούµε και
που άκουγα µουσική, θα άκουγα µε ακουστικά για να µην ξυπνήσω τα κοπέλια. Χθες δεν άκουσα ας
πούµε.
-Αρχίζεις να προσαρµόζεσαι σιγά, σιγά;
-Ναι... και χθες του είπα του Α. γιατί δεν µου το είπες. Και µου είπε ότι φοβήθηκε µην δεν του δώσω
το διαζύγιο και µετά φοβήθηκε µην αποµακρύνω τα παιδιά από αυτόν και δεν το ήθελε. Μετά από
λίγο καιρό που ζήτηση το διαζύγιο, µου λεει θα στο έλεγα αλλά δεν ήθελα να αποµακρυνθούµε
µεταξύ µας και µε τα παιδιά και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα δεν ήξερα πώς να στο πω. Μετά
από κάποια στιγµή όσο και να θες... λεει θυµάσαι που στο είχα πει ότι... είχε πει κάποια στιγµή θα
παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια... βασικά και µου είπε ότι είδα την αντίδραση σου και έκανα πίσω.
Ήθελε να µου πει κάτι από πιο νωρίς βέβαια. Ειδικά µετά τον Φεβλάρη άρχισε τις πιο πολλές
κουβεντούλες. Αλλά φοβήθηκε την αντίδραση µου. Αλλά µόλις είδε ότι δεν ήθελα να ακούσω, δεν
µπορούσα ούτε καν σαν ιδέα, έκανε πίσω. Σιγά, σιγά... σου λεω τώρα είναι η φάση τέτοια...
-Σιγά, σιγά µην πιέζεσαι... απλά να λες αυτά που σκέφτεσαι και νιώθεις. Αυτός σε σχέση µε
εσένα πώς ήταν;
-Σαν να σκεφτόταν. Σαν να µην ήξερε τι να πει και να προσπαθούσε να µου το πει µε τρόπο που να
µην µε πληγώσει.
Ζ: -(µιλάει)
-Στους γονείς σου το είπες;
-Όχι ακόµα. Να δω πώς θα το πω.
Ζ: -(µιλάει)
-Έκανες τα γραµµατάκια; Τι γραµµατάκι είναι αυτό;
Ζ: -(µιλάει)
-Για κάνε µου τώρα τους αριθµούς. Εντάξει; Για να δω πώς θα το κάνεις;
Ζ: -(µιλάει)
-Μπράβο Ζ.! Τώρα εσύ σκέψου µόνο τον εαυτό σου και µην σε νοιάζουν πράγµατα γύρω, γύρω.
-Αχχχ! Εγώ φοβάµαι ότι θα αρχίσουν να πετάνε πράγµατα. Αυτό φοβάµαι. Ναι και µε τα λεφτά δεν
του τα δίνει... να δούµε τι θα κάνουµε...
-Καλά και αυτός για 50 ευρώ... άλλαξε υπάλληλο. Ξεφτύλα.Και µόνο που ήξερες έναν άνθρωπο
και σου έκανε την δουλειά...
-Παλιάνθρωπος. Και σε έµας παλιά εδώ µας έβγαζαν το λάδι αλλά τουλάχιστον µα πληρώνανε...
πληρωνόµασταν! Αφού θυµάµαι µια φορά Αύγουστο µήνα, είχα ρεπό... γεµάτα βέβαια 3-4 ξενοδοχεία
που είχαµε εµείς... µας βγάζαν το λάδι... αλλά εκείνο το µήνα είχα πάρει 1100 ευρώ. Πολλά λεφτά.
Τόσα λεφτά δεν είχαµε φέρει ποτέ στο σπίτι και δεν δούλευε και ο Α. τότε εσάς. Ήταν µεγάλη αβάντα
τότε.
-Σαν να πέρνατε δυο µικρούς µισθούς τότε.
-Ναι! Τώρα σαν να παίρνεις δυο κανονικούς! Και µιλάµε πριν 6 χρόνια, 7 που ήταν καλύτερες οι
τιµές.
-Και εσύ σε ποιο πόστο ήσουν στα ξενοδοχεία;
-Πληντύρια. Και είχαµε 4 για να γεµίζουµε. Με τα παιδιά περνούσαµε καλά. Το αφεντικό ήταν µια
ολιά στριµµένος. Κάτσε να πάρουµε τον καφέ γιατί εδώ έχουµε ένα παιδάκι που ψάχνει ευκαιρία!
χεχε!
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-Χεχε!
Ζ: -(µιλάει)
-Εσύ τώρα πώς σκέφτεσαι το µέλλον σε όλους τους τοµείς; Πώς το βλέπεις;
-Αυτή την στιγµή θέλω να τακτοποιήσω τα παιδιά στο σχολειό... κατάφερα να αλλάξω το
πρόγραµµα... ήρθε ο λογοθεραπευτής και του το είπα από την πρώτη στιγµή για τις ώρες... εντάξει το
είπα 2-3 φορές βέβαια... αλλά τα κανόνισα και αυτά. Να τακτοποιήθηκαν και αυτά και ξέρω
τουλάχιστον ότι θα έχω συγκεκριµένο πρόγραµµα. Θα πηγαίνω το πρωί τα κοπέλια στο σχολείο, θα
γυρίσω θα µαγειρεύω, θα πηγαίνω 12 και 30 να παίρνω την µικρή από το σχολειό, να πηγαίνουµε, να
κάνουµε το µάθηµα και θα κάνει λογοθεραπεία και εργοθεραπεία. Οπότε θα κάνουµε 1-2 που θα
σχολάει αυτή από τις συνεδρίες και θα πηγαίνουµε... µέχρι να φτάσουµε θα έχει σχολάσει και ο Ε. Και
να τον πάρουµε και να γυρίσουµε πίσω.
-Πολύ 2και θα είσαστε σπίτι σας, θα έχετε τελειώσει τα πάντα.
-Ναι παρά τέταρτο να βγει ας που να πάµε θα έχει χτυπήσει το κουδούνι. Και 3 θα είµαστε σπίτι
ανάλογα την κίνηση κάθε φορά. Και µε τα αγγλικά που είχα πρόβληµα, τελικά βρήκα ώρες. Είναι τρία
τµήµατα. Η καλύτερη επιλογή προς το παρόν ανάλογα και τα παιδάκια είναι στις 5 ώρα. Οπότε θα
γυρίζουµε, θα τρώει κάτι, θα κάνει µια επανάληψη στα αγγλικά και µετά θα πηγαίνει. Είχα ρωτήσει
και στο µπάσκετ και είναι 7-8. Ναι θα έχουµε τελειώσει τα αγγλικά και µετά θα πηγαίνουµε στο
µπάσκετ.
-Κάθε µέρα είναι αυτό;
-Αγγλικά και µπάσκετ είναι 3 φορές την εβδοµάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
-Τέλεια οπότε θα έχει το περιθώριο να...
-Ναι να διαβάσει... και µετά πρέπει να διαβάζει αυτά του σχολειού. Και µιλήσαµε και χθες και κάθε
Παρασκευή κάθεται στο κοµπιούτερ ή θα κατέβει κάτω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να τακτοποιηθούν
οι δουλειές... και µετά να καταφέρω να βρω κάτι, το πρωί τουλάχιστον.
-Θες να βρεις µια δουλίτσα;
-Ναι... είναι δύσκολο το ξέρω, να πάρουν τώρα µια 4ώρη που θέλω εγώ καθηµερινές... δύσκολο εώς
ακατόρθωτο. Δηλαδή και τα προσόντα να τα έχω δεν µπορώ να δουλεύω οποιαδήποτε ώρα θέλει
αυτός. Είναι ο δικός µου ο χρόνος πολύ περιορισµένος.
-Εσύ πού θα προσανατολιζόσουνα;
-Οπουδήποτε... οπουδήποτε... θα έψαχνά να βρω τα πρωινά που έχω ελεύθερο χρόνο. Οτιδήποτε δεν
µε νοιάζει. Αυτό δεν µε νοιάζει, αυτό είναι να φτιάξω τα κοπέλια µου να τα βάλω σε ένα πρόγραµµα,
να ξέρω τι γίνεται που να ψάξω να βρω κάτι. Αλλιώς δεν γίνεται.
-Αν κοιτούσες κανένα παιδάκι;
-Ναι... ναι.. ρε εσύ όµως είναι µεγάλη ευθύνη να κρατάς ένα παιδάκι είναι µεγάλη ευθύνη... τωρα σου
λεω ότι βρω. Τουλάχιστον να φεύγω λίγο από το σπίτι και να συνεισφέρω κάτι στο σπίτι. Κάτι... κάτι
να βάζω.
-Το κακό είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν επιχειρχήσεις µεγάλες και περιορίζει.
-Ναι και τις αγγελίες που είδα χθες... ζητούσαν σε καφετέριες κοπέλες από 35-30. Άλλοι θέλουν
ρώσικα, αγγλικά, γερµανικά, ρώσικα ήθελε, σε µια ταβέρνα είδα... τέτοιες αγκελίες βασικά είδα.
Πρέπει να δω µε τα κοπέλια τι θα κάνω... να τακτοποιηθούν...
-Αυτό να σκέφτεσαι αφού κανόνισες λοθεραπευτή - εργοθεραπευτής αυτό είναι...
-Να φέτος θα έχω ότι πρόγραµµα είχα και του χρόνου. Ελπίζω φέτος να έχω λιγότερους γιατρούς και
σου λεω και παιδίατρος εκρεµµεί... να πάµε στο Ηράκλειο, να κάνουµε αύριο το καρδιογράφηµα. Μα
κοίτα το ψυγείο µου τι έχει...αχ...
-Είναι οργάνωση αυτό.
-Έχει όλο χαρτάκια και ότι κάνω το σβήνω. Όπως τότε που ξέχασα τον Ε. που δεν είχα πάει και
ξεχάστηκα, ξεχάστηκα και δεν είχα πάει να τον πάρω αλλά αντέδρασε καλά το κοπέλι και µε παίρνει
τηλέφωνο και µου λεει µαµά γιατί δεν έχεις έρθει. Τότε συνειδητοποιήσα την κατάσταση και πήγα και
τον πήρα. Αλλά ήξερε τι κίνηση να κάνει τότε εσάς... προσπαθώ... όλο το καλοκαίρι ήταν στον
υπολογιστή και τέτοια και τώρα µουρµουρίζει... καµιά φορά τον κλείνω. Έχει πάρει και βάρος. Αν
είχε άθληµα καλό θα του έκανε, θα ρωτήσω και δίπλα. Ρώτησα και για την Ζ. για παιδάκια αλλά δεν
έχουν κάτι.
-Ούτε κολύµπι ή κάτε τέτοιο;
-Βασικά πήγα να ρωτήσω σε αυτό που ήταν πέρσι, να ρωτήσω αν δέχονται παιδάκια εκτός σχολείο
δεν ξέρω...
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-Καλά θα είναι να πάει, το ξέρουν το µικρό και το παιδί είναι εξοικιωµένο;
-Ναι... θα ρωτήσω...
-Θα γυµνάζεται, θα κοινωνικοποιείται...
Ναι σου λεω θα ρωτήσω γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι... η αλήθεια είναι ότι στο κολυµβητήριο που
την είδα έχει προχωρήσει αρκετά. Κουνούσε τα ποδαράκια της και κάναµε αγώνες και καλά και
λέγαµε 1,2,3,4,5 µέχρι το 10. Την έβλεπα έκανε έτσι τα χεράκια και χτυπούσε κάποιες κινήσεις και τις
θυµότανε.
Ζ: -(µιλάει)
-Ναι γοργόνααα....χεχεχε...
-Χεχε!
-Έχει µάθει κάποια πράγµατα. Δεν έχω τίποτα να χάσω.
-Και βέβαια όχι.
-Θα πάρω ένα τηλέφωνο.Εσύ µε τις θεραπείες τελείωσες;
-Και εγώ τώρα πρέπει να τις κάνω γιατί µου τις έγραψε και µου είπε ότι πρέπει να τις κάνω
τώρα γιατί έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που µου το έγραψε και αλλιώς ο φυσικοθεραπευτής
µπορεί να βρει το µπελά του. Οπότε πρέπει να τον πάρω σήµερα τηλέφωνο γιατί µε το ένα και µε
το άλλο και δεν πρόλαβα, οπότε θα τον πάρω σήµερα.
-Τρίτη είναι λογικά θα είναι ανοιχτά.
-Ναι θα είναι! Οπότε θα να φύγει και αυτό σιγά, σιγά.
-Ουφφφ!
-Γιατί ξεφυσάς;
-Να µπούµε σε ένα πρόγραµµα. Και στου αδερφού µου που ξεκινήσαν χθες... στην εξεταστική
κανονικά λεει άνοιξε το εστιατόριο... κανονικά λεει άνοιξαν και αυτοί. Όλα κανονικά. Να το
βάλουµε;
Ζ: -(µιλάει)
-Πολλοί βέβαια φοιτητές πιστεύω ότι φέτος δεν θα έρθουνε. Πού να τα στείλουν;
-Η αλήθεια είναι ότι αν πετύχει το παιδί σου κάπου συνήθως χαίρεσαι αλλά µετά αν δεν µπορείς να
ανταπεξέλθεις;! Τι θα κάνεις; Θες τσίσα;
Ζ: -(µιλάει)
-Χορεύεις; Δεν πας να βάλεις τις παντόφλες σου; Μέσα στο σπίτι λεω.
Ζ: -(µιλάει)
-Το καλοκαίρι πολλές φορές την παίρνει ο ύπνος στο πάτωµα. Είχε ζέστη φέτος.
-Είχε, είχε, είχε. 1. -Εσύ σε αυτή την φάση της ζωής σου όταν ακούς την λέξη οικογένεια τι
σκέφτεσαι;
-Στην δεδοµένη φάση;
-Ναι.
-Ίσως αξίζει να σκέφτεσαι ότι όλα θα πάνε καλά... να µου πεις ποτέ κανείς δεν ξέρει αν όλα θα πάνε
καλά. Δεν ξέρεις τι άνθρωπο θα τύχεις, ούτε τι θα σου βγάλει στο µέλλον... είναι αυτό που λέγανε
παλιά. Είναι ένα χαρτί, δεν ξέρεις αν θα βγει καλό ή κακό το χαρτί που θα τραβήξεις.
-Είναι κάτι το µη προβλέψιµο, το αβέβαιο;
-Φυσικά. Δεν παύει να είσαι µε έναν άλλον άνθρωπο που έχει τα δικά του χούγια, τις δικές του
αδυναµίες, τα δικά του προβλήµατα... το θέµα είναι να µπορούνε οι ανθρώποι να τα βρούνε... να
κουβεντιάζουνε γιατί αυτό κάνει πολύ καλό!!
-Πιστεύεις ότι είναι το κλειδί;
-Ναι. Τόσο καιρό δεν το είχα. Τώρα που το έχω νιώθω ότι µε βοηθάει πάρα πολύ να κουβεντιάσεις µε
κάποιον, να έχεις το θάρρος και να σε στηρίξει σε αυτό που νιώθεις ή θέλεις.
-Εσύ το έκανες ή το κάνεις αυτό στην δική σου οικογένεια; Το να εκφράζεσαι στην δική σου
οικογένεια;
-Όχι... κουβεντιάζαµε πολύ πριν ααραβωνιστούµε και κουβεντιάζουµε πολύ τώρα αφού έχουµε
χωρίσει.
-Έχετε βρει τώρα τρόπο επικοινωνίας;
-Τώρα ναι. Πριν όχι συχνά.
-Αυτό γιατί πιστεύεις ότι δεν συνέβαινε πριν;
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-Ίσως είναι αυτό που λένε ότι όταν παντρευτείς, δένεις τον γάιδαρο σου και δεν σε νοιάζει ότι και να
κάνεις... και όλα αυτά. Αλλά βασικά είναι ότι δεν θέλεις να στεναχωρήσεις τον άλλον, ή βάζεις πίσω
τα δικά σου τα θέλω για να είσαι καλά µε έναν άνθρωπο, να επικρατεί µια ηρεµία στο σπίτι.
-Τώρα αν ήξερες ότι θα στεναχωρούσες τον άλλον ή ότι θα συγκρουστείς µαζί του θα το έλεγες
αυτό που θέλεις, αυτό που σκέφτεσαι;
Ζ: -(µιλάει)
-Έχει χαλάσει το αυτοκόλλητο. Ίσως προσπαθούσα να το κουβεντιάσω λίγο παραπάνω. Τότε αν
είχαµε κάποιο πρόβληµα, το κουβεντιάζαµε αλλά δεν το κουβεντιάζαµε συχνά. Θα κουβεντιάζαµε αν
ήταν κάτι σοβαρό. Ας πούµε µπορεί όταν υπήρχε κάποιο πρόβληµα στο σπίτι µπορεί να µιλούσαµε
για ώρες ολόκληρες, εντάξει ο καβγάς δεν ήταν σε καθηµερινή βάση, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που
καθόταν αυτός στον καναπέ, εγώ στον καναπέ, βλέπαµε τηλεόραση και δεν µιλούσαµε. Θα πας να
πάρεις ψωµί;
Ε:-Ναι!
-Ο φουρνάρης µας είναι. Όπως παλιά. Ερχόταν από τότε που είχαµε το µαγαζί. 3 φορές την εβδοµάδα
έρχεται. Εκτός και αν θέλουµε ακόµη. Πριν κλείσουµε το µαγαζί. Φαντάσου ήταν τα παιδιά του
µικρά, µεγαλώσαν, παντρευτήκαν, εδώ έχει εγγόνια. Τι;
Ζ: -(µιλάει)
-Δεν µπαίνει είναι µικρό το πόδι της. Είναι αλλινής κούκλας! Εεεε στο στόµα σου θα το βάλεις; Πού
πας! Αυτή δεν έχει δάκτυλο έτσι!
2. -Θα µπορούσες να µου δώσεις ένα ορισµό της οικογένειας;
-Οικογένεια είναι ευτυχισµένη, χωρίς προστριβές, χωρίς στεναχώριες πράγµα που είναι δύσκολο... αν
υπάρχει αγάπη όλα τα καταφέρνεις... όσες δυσκολίες και αν έρθουν.
Ζ: -(µιλάει)
-Ποιο παππούτσι;
Ζ: -(µιλάει)
-Είναι µεγάλο το πόδι αυτό. Δεν χωράει. Άλλο δεν µπαίνει. Είναι φαρδύ από πίσω. Είναι µεγάλο το
παππούτσι. Μα για αυτό σου λεω ότι έχουµε αντέξει. Γιατί είχαµε περάσει πολλές δυσκολίες και ο
ένας και ο άλλος.
-Τις ξεπερνάγατε;
-Ναι γιατί υπήρχε αγάπη µεταξύ µας. Μπορεί να χωρίσαµε αλλά πάντα είναι ο ένας στον άλλον δίπλα.
-Μου λες δηλαδή ότι µετά το διαζύγιο ότι βελτιώθηκε η επικοινωνία που δεν την είχατε τόσο
παλιά;
-Ναι γιατί τώρα είµαστε... αν καταφέρω... (σιωπή) πριν µάθω για αυτό το περιστατικό, πριν µάθω ότι
σταµάτησε να µε αγαπάει και προχωρήσει την ζωή του. Αλλά πιστεύω ότι προσπαθήσαµε, όχι
πιστεύω προσπαθήσαµε και µείναµε φίλοι για χάρη των παιδιών µας. Να µην έχουµε τσακωµούς και
τέτοια... και το καταφέραµε δηλαδή για αρκετό χρονικό διάστηµα. Τώρα µε την νέα κατάσταση
περιµένω να φύγει ο πόνος της απόρριψης, της προδοσίας στο πρόσωπο µου, εγώ σαν γυναίκα πια.
Είχα πάψει για καιρό να είµαι γυναίκα, όταν δεν περιοποιείται µια γυναίκα όπως και να το κάνεις
κάποια στιγµή παύει να είναι γυναίκα και είναι µόνο µάνα. Εγώ αυτό έκανα. Οπότε αν φύγει τώρα η
απόρριψη ως γυναίκα πιστεύω ότι µπορεί κάποια στιγµή να ξαναγίνουµε φίλοι.
-Πιστεύεις ότι αυτό ήταν απόρριψη σαν γυναίκα;
-Κοίτα την δεδοµένη στιγµή αν τυχόν ποτέ κάνω σχέση δεν θα απολογηθώ γιατί έχουµε ήδη χωρίσει.
Είναι διαφορετική κατάσταση. Εγώ δεν τον προδίδω γιατί είµαστε ήδη χωριστά.
-Ουσιαστικά ήσασταν µαζί;
-Ναι αλλά νοµικά ήµασταν. Νοµικά µόνο νοµικά ναι... γιατί οικογένεια ουσιαστικά δεν ήµασταν.
-Εσύ το βλέπεις ότι είναι όντως σαν απόρριψη του εαυτού σου;
-Δεν ξέρω για αυτό.
-Πιστεύεις ότι είναι κάτι προσωπικό;
-Εγώ έτσι το πήρα. Ότι δεν µε ήθελε πια, δεν ήθελε να συνεχίσουµε για αυτό βρήκε και µια άλλη
γυναίκα και ότι έγινε. Και για αυτό µου ζήτησε το διαζύγιο και για αυτό σου λεω πιο πολύ
στεναχωρέθηκα τώρα από όταν χωρίσαµε. Γιατί δεν ήταν πια ότι δεν µε αγαπάει αλλά ότι δεν µε
αγαπάει γιατί υπήρχε πια ένας άλλος άνθρωπος.
-Μµµ!
-Έτσι το πήρα εγώ. Σου είπα ήµουν ανέκαθεν ζηλιάρα!χε!
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-Εντάξει αυτό είναι µέσα στα ανθρώπινα συναισθήµατα. 3. Τι ρόλο παίζει η οικογένεια στην ζωή
σου;
-Τον πρωτοαρχικό. Για αυτό δεν δέχθηκα να φύγω γιατί δεν ήθελα να φύγω από την δική µου την
οικογένεια. Είχα µάθει έτσι. Ίσως κακώς. Αν είχα δεχθεί να φύγω ίσως να ήταν διαφορετικά τα
πράγµατα τώρα. Ή αν αυτός δεν έφευγε από εδώ ίσως πάλι να ήταν διαφορετικά. Τι;
Ζ: -(µιλάει)
-Όχι βάλτο στην θέση του. Ίσως αν ήταν διαφορετικές οι επιλογές του και οι επιλογές µου να ήταν
καλύτερα ή ίσως να είχαµε χωρίσει ακόµα νωρίτερα. Ναι να είχαµε χωρίσει νωρίτερα. Δεν ξέρω πώς
µπορεί να ήταν η κατάσταση αν ήταν άλλες οι επιλογές στην ζωή µας. Με αυτό που είχαµε, είχαµε
αυτό το αποτέλεσµα. Γιατί υποτίθεται παντρεύεσαι έναν άνθρωπο για να είσαι µια ζωή µας του.
-Μµµ!
-Με αυτή την προυπόθεση κάνεις µε κάποιον οικογένεια. Για να είσαι µια ζωή µαζί, να περνάς καλά
και να είστε µαζί και στα καλά και στα κακά.
-Αυτή η άποψη που έχουµε οι άνθρωποι ότι θα είµαστε µια ζωή µαζί εεε είναι πιστεύεις εύστοχη,
ισχύει ή ότι είναι µια κοινωνικά κατασκευασµένη ιδέα, άποψη;
-Θα προτιµούσα να µου πουν από µικρή ότι όταν παντρευτείς µπορεί να µην πάει κάτι καλά στην
προσωπική σου ζωή. Ή µπορεί να µην ταιριάζετε, ή µπορεί να... βαρεθούµε ας πούµε... και να µη
λέµε αυτό που λέµε κακώς στα κοριτσάκια για τον πρίγκιπα του παραµυθιού που θα έρθει πάνω στο
άσπρο άλογο και µαλακίες τέτοιες. Θα προτιµούσα πιο πεζά πράγµατα, καθηµερινά πράγµατα να λέµε
στα παιδιά µας. Ίσως για αυτό δεν λεω στην κόρη µου για πρίγκιπες και τέτοια.
-Πιο ρεαλιστικά που µας προετοιµάζουν για τις δυκολίες της ζωής;
-Ακριβώς! Όταν ήταν µικρή η κόρη µου δεν της έλεγα ούτε του γιου µου του έλεγα. Όταν ας πούµε
ήθελα να τα κοιµήσω, δεν του έλεγα παραµύθια του έλεγα τραγούδια. Γιατί χωρίς τραγούδια δεν
κοιµότανε. Η µικρή ήταν πιο ήρεµος άνθρωπος. Ο Ε. ήθελε κούνηµα για να κοιµηθεί. Του είχα πει
κάποια παραµυθάκια αλλά όχι µε τον πρίγκιπα του παραµυθιού και ότι θα ζήσουν αυτοί καλά και
εµείς καλύτερα. Όλα τα παραµύθια σταµατάνε στο γάµο. Μπορείς να µου πεις ότι είναι παραξενιά
µου αλλά αυτή την άποψη έχω. Και τώρα που θέλει να της διαβάσω κάτι έχω ένα παλιό βιβλίο της
γλώσσας και διαβάζω κειµενάκι, είναι αποσπάσµατα από βιβλίο.
-Πιστεύεις ότι αν εξοικιώσουµε τα παιδιά για αυτή την αβεβαιότητα της ζωής αν τους τύχουν
κάποια µην αναµενώµενα γεγονότα θα µπορούν να προσαρµοστούν;
-Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν πίστευα ότι θα παντρευτώ... µια ζωή είχα πάαρα πολλούς φίλους και
αγόρια και κορίτσια. Αλλά ήµουν η κοπέλα που ήµουν η φίλη. Δεν ήµουν η κοπελιά η σέξι. Όλοι οι
άνδρες µε είχαν σαν φίλοι, που θα µου έλεγαν τα µυστικά τους. Έλα εδώ Ζ.! Έχεις φάει κολατσιό, θα
φάµε µετά. Μια ζωή είχα αυτή την εντύπωση η φίλη όχι η γκόµενα. Οπότε όταν έκανα σχέση και
αρραβωνιάστηκα δεν το κατάλαβα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Καπνίζει τώρα. Δεν θέλει τσιγάρο.
-Με τι έχει πιστεύεις να κάνει αυτή η πεποίθηση σου;
-Εεε Ζ! σε βλέπω! Η πρώτη σχέση που είχα ήταν ένας αδερφός µιας φίλης µου αλλά δεν πήγαινε καλά
γιατί αυτός ήταν λίγο περίεργος και δεν προχωρήσαµε, κανένα φιλάκι µαλακίες τέτοιες... µετά µε τον
Α. λίγο καιρό δέχθηκα να βγω µε τον Α. και είδα έναν άνδρα που µε έβλεπε σαν ένα πλάσµα όχι σαν
φίλη αλλά µε έβλεπε σαν γυναίκα. Εκείνη την στιγµή που το είχα ανάγκη ήταν ότι µε έβλεπε σαν
γυναίκα, όχι σαν φίλη του. Αυτό ήταν που µε τράβηξε πιο πολύ πάνω του. Δεν ήθελε να µου πει τα
προβλήµατα του για να του µιλήσω σαν φίλη. Έδειχνε ότι ήθελε εµένα προσωπικά. Μετά ήρθε η
αγάπη, το πάθος... και αυτός µου πρότεινε να αρραβωνιαστούµε, να παντρευτούµε, εγώ δεν ήθελα
τότε γάµο, αυτός ήθελε.
-Αυτός ήθελε ή και το κοινωνικό περιβάλλον;
-Οι δικοί µου µε πιέσαν µε το αχ θα βγει και µε ποιον θα βγεις και δεν γίνεται κάθε µέρα να είσαι µε
τις φιλενάδες σου και τι θα πει ο κόσµος και δεν πιστεύω να µε ντροπιάσεις. Κάτι τέτοια µου λέγανε.
Ναι... ναι... για αυτό σου λεω όταν χώρισα και µετά δεν µε ενδιέφερε τι έλεγε ο κόσµος γιατί µε είχαν
επηρεάσει τόσο πολύ αλλά ήµουν µικρή τότε, δεν µπορούσα να αντιµετωπίσω την κατάσταση. Γιατί
ήµασταν και οι δυο µικροί και κλειστήκαµε σε εκείνη την κατάσταση. Και στου λεω στον αρραβώνα
µέσα και στον γάµο, δεν είχαµε να πεις σχέση...
-Ναι που να γνωριστείτε.
-Άµα δεν µένεις µε τον άλλον δεν µπορείς να δεις τι είναι. Και η εποχή που ζούµε... πολλά ζευγάρι
αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Και µια φίλη µου είναι µε πολιτικό γάµο παντρεµένη και παρόλα αυτά
εκεί που θα έπρεπε να είναι µέσα στα µέλια είναι πολύ δύσκολα. Ο γάµος σαν έννοια είναι ωραίος, τα
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προβλήµατα που υπάρχουν µέσα στον γάµο ή που θα µπουν µέσα στον γάµο δηµιουργούν τα
προβλήµατα. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, όταν θα µπει φτώχεια από την πόρτα, θα βγει ο έρωτας
από το παράθυρο. Θα διωχθεί µε την βία! Θα φύγει σιγά, σιγά... θα κουραστούν, έτσι η φτώχεια θα
µπει µε την άνεση της από την πόρτα αλλά η αγάπη θα φύγει απότοµα. Θα φύγει µε την βία, από το
παράθυρο! Την σπρώχνω ας πούµε! Δεν γίνεται βέβαια όλοι να παντρευτούνε όλοι µε µόνιµες
δουλειές, µε εισοδήµατα... ναι... είναι λίγο δύσκολο.
4.-Εσύ πιστεύεις ότι είναι καλύτερα για κάποιον να έχει οικογένεια ή να επιλέξει την µοναχική
ζωή, χωρίς οικογένεια;
-Το να µην παντρευτεί.
-Ναι.
-Πάντα σε γεµίζουν τα παιδιά. Το έλεγα και σε µια φίλη µου ότι και καλά να µην πάει ο γάµος, τα
παιδιά σου πάντα θα σε στηρίζουνε. Όταν θα µεγαλώσουν και θα φύγουν από το σπίτι, πάντα θα λες
ότι έχω τα παιδιά µου κάπου. Γιατί ξέρω ότι τα παιδιά µου θα είναι για πάντα µαζί µου, θα
παντρευτούνε και θα κάνουν την οικογένεια τους. Να παντρευτούν, να σπουδάσουνε... ο γιος µου ήδη
θα πάει στο γυµνάσιο... µπορεί να βρει µια κοπέλα, δεν θα του απαγορεύσω να βρει µια κοπέλα όπως
έκαναν οι δικοί µου σε εµένα. Δεν θέλω να του το περιορίσω εγώ, ούτε την κόρη µου βέβαια. Όταν θα
είναι σε µια ηλικία που θα έχουν την λογική γιατί αλλιώς είναι τώρα οι εποχές σε σχέση µε 20 χρόνια
πριν... και λεω για παιδεραστές... ότι µπορώ θα τους το προσφέρω και πάλι και να µεγαλώσουν πάλι
ότι µπορώ θα τους το προσφέρω. Είναι ένα στήριγµα στην ζωή µου. Δεν µπορώ να φανταστώ τι θα
µπορούσα να κάνω αν δεν ήταν τα παιδιά µου.
-Τι σου δίνουν;
-Δύναµη... αλλιώς τι τι ζωή θα είχα µε αυτό το συγκεκριµένο πράγµα, τη ζωή που έχω ζήσει µε ότι
έχω ζήσει.
2.-Για σένα λοιπόν τι είναι οικογένεια;
-Κατά πρώτον τα παιδιά... τα παιδιά µου είναι πρώτα από όλα... µετά είναι οι δικοί µου, ο Α., η
οικογένεια του Α. Παίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο. Ας πούµε και προχθές που δεν ήµουν καλά και
πήγα στο χωριό εντάξει ήπια µια πορτοκαλάδα 10-20 λεπτά γιατί µου µίλησαν όµορφα και δεν ήθελα
να δείξω ότι είµαι τσαντισµένη µε την καινούργια ας πούµε φάση. Και ήρθε η τωρινή γυναίκα του
πεθερού µου και µε είδε στεναχωρηµένη και ήρθε και προσπαθούσε να µου πιάσει την κουβέντα, και
µου λεει µην στεναχωριέσαι ότι και αν είναι θα περάσει. Και ο πεθερός µου µου έπιασε το χέρι και
µου είπε είπε αυτό που θέλω είναι να µην στεναχωριέσαι. Και να προσέχεις την Ε. και ότι και αν είναι
θα περάσει και εµείς θα είµαστε δίπλα σου και µετά µου έδωσαν και πράγµατα... άλλο αυτό... αλλά
και µόνο την κουβέντα που µου είπαν... και µου λένε αν έχεις κάποιο πρόβληµα και θέλεις να αφήσεις
τα παιδιά, µην το σκεφτείς καθόλου, θα µας πάρεις τηλέφωνο και µόνο να είµαστε εδώ. Και του λεω
έτσι και αλλιώς θα σου φέρω τα παιδιά, αν τυχόν και τύχει κάτι. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγα
τα παιδιά... τη µικρή! Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να αφήσω την µικρή και να πάω κάπου. Ήταν η
πρώτη φορά και να λείπω 5 ώρες. Τους είπα ρε παιδί µου ότι θέλω να κουβεντιάσουµε κάποια στιγµή
αλλά όχι στην παρούσα φάση γιατί δεν είµαι έτοιµη και όταν θα είµαι έτοιµη θα κουβεντιάσουµε τότε.
Σου λεω µε το ζόρι κρατήθηκα να µην µε δει ο πεθερός µου να κλαίω. Μου άρεσε ο τρόπος που µου
µίλησε. Μου λεει πρόσεχε την Ε. αυτή τη στιγµή. Θα προσέχεις την Ε. γιατί άµα πέσεις στο κρεβάτι
δεν θα έχεις κανέναν δίπλα σου. Δεν θα έχεις κάποιον κοντά σου να σε βοηθήσει. Οπότε πρόσεξε την
Ε. να γίνει καλά η Ε. και να µπορέσεις να προσέξεις αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι για
σένα. Δεν ξέρω αν τα πίστευα αν τα πίστευε αλλά...
-Είχε λόγο πιστεύεις να σου πει ψέµατα;
-Όχι... ίσα, ίσα... δεν τον ενοχλώ ότι θα πάω τα παιδιά µου... ότι εγώ του προσφέρω κάτι, ίσα, ίσα
αυτός µου προσφέρει. Το Σάββατο που του άφησε την Ζ. του είπα ξέρω ότι δεν έχετε ξανακρατήσει
την Ζ., ξέρω ότι είναι ένα παιδί που ίσως δεν καταλαβαίνετε τι θέλει αλλά τα πήγαν πολύ καλά και οι
δυο. Ήταν και της κουνιάδας µου τα παιδιά, πήγαν στις κούνιες, επισκέφτηκαν κάτι φιλικά σπίτια, και
ήταν η µικρή ενθουσιασµένη και ο Ε. πήγε και είδε την µαµά του νονού του που ήταν εκεί και παίξαν
µε τα παιδιά. Τους άρεσε που πήγαν εκεί έπαιξαν.
-Συνδέονται µε την πατρική οικογένεια...
-Ναι µα από την πρώτη στιγµή εγώ δεν ήθελα να ξεκόψουν οι σχέσεις τους. Δεν µε είχαν συνηθίσει
να µου κρατούν τα παιδιά, κρατούσαν συνήθως της κουνιάδας µου τα κοπέλια, τα παιδιά µου δεν... 2
φορές τα είχαν κρατήσει και είχα γυρίσει και έκλαιγε και δεν ήθελα να ξαναβάλω σε αυτή την
διαδικασία αυτή την κατάσταση.
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-Μια ακόµα αλλαγή. Πιστεύεις ότι ήταν θετική ή όχι;
-Δεν ξέρω βέβαια ήταν η πρώτη φορά και ίσως έδειξαν το καλύτερο τους εαυτό. Αφού περάσαν
όµορφα θα µου άρεσε να πηγαίνουν 1-2 φορές ή ένα σαββατοκύριακο.
Ζ: -(µιλάει)
-Δεν σου αρέσει αυτό το παιδικό;
Ζ: -(µιλάει)
-Να βάλουµε το 20;
Ζ: -(µιλάει)
-Ο Ηρακλής. Εντάξει αφού µου µίλησαν όµορφα. Πιστεύω ότι αν αδιαφορούσαν ή αν δεν ένιωθαν
τίποτα για µένα µετά από τόσα που έχουµε περάσει δεν έδειχναν αδιαφορία. Δεν έδειξαν αδιαφορία
όµως! Πιστεύεις ότι πραγµατικά νοιάζονταν για µένα;
-Πιστεύω ότι είχαν αγνές προθέσεις... πιστεύω ότι υπάρχει εκτίµηση για το πρόσωπο σου και για
τις προσπάθειες που κάνεις για όλα.
-Αυτό σου είπα που µου είπε ο πεθερός µου. Να προσέχω την Ε. ώστε να καταφέρω κάποια στιγµή
να... ότι και να είναι θα περάσει. Δεν ξέρω µε την άλλη γυναίκα... ξέρω ότι την γνωρίζουνε... είχα πει
του Α. να προσέχουν να µην τους ξεφύγει κάτι στα παιδιά... του Α. του το είχα πει να τους πει... γιατί
δεν είναι η ώρα κατάλληλη να µπουν σε µια... να είµαι και εγώ καλά... ώστε να µπορώ να
ανταπεξέλθω.
-Ναι και καλύτερα από εσάς...
-Ναι γιατί από τους άλλους είναι ότι χειρότερο... ναι γιατί ο άλλος δενθα ξέρει πώς να του το πει,
µπορεί να του το πει µε ψυχρότητα ενώ εµείς έτσι θα του το πούµε πιο µαλακά. Ώστε να ηρεµήσει το
παιδί µετά. Και για το διαζύγιο µου έβγαλε το παράπονο, ότι το ξέραν όλοι και δεν το ήξερε αυτός.
Εκείνη την στιγµή όµως που µου είπε αυτή την κουβέντα που του το είχαµε πει µε τον πατέρα του εεε
προσπάθησα και του εξήγησα... ότι όταν στο είχαµε πει είχες αντιδράσει άσχηµα και µετά
προσπαθήσαµε να σε ηρεµήσουµε και για να είσαι καλά στο σχολείο και περιµέναµε να είσαι καλά
εσύ ώστε να µπορείς να κοιµηθείς καλά και αργότερα στο είπαµε. Δεν είναι ότι δεν σε θεωρούµε
οικογένεια απλούστατα είναι µεγάλο παιδί και καταλαβαίνει κάποια πράγµατα. Όταν το συζητήσαµε
µετά κατάλαβε γιατί καθυστέρησε να του το πω. Ήθελα να του δώσω του παιδιού µια λογική εξήγηση
ώστε να µην το βάλω το παιδί σε µια διαδικασία εεε .... ότι το κρύψαµε ή ότι δεν είναι τίποτα ή ότι
αδιαφορώ.
-Μµµ! Και αυτό έχει λογικές εξηγήσεις για το τι του συµβαίνει.
-Ναι για αυτό πιστεύω ότι το πήρε σχετικά ήρεµα από ότι πίστευα. Εεε το πήρε σχετικά ήρεµα
πιστεύω γιατί ήταν µια συζήτηση µε τον πατέρα του, ήµουνα εγώ δίπλα του, µε τις συζητήσεις που
κάναµε µετά. Του είπα ότι θα είµαστε όπως ήµασταν έως και καλύτερα. Ότι αν έχει κάποιο πρόβληµα
θα το συζητάει µε εµένα ή τον πατέρα του για αυτό του πήραµε και το κινητό για να µπορεί να µιλάει
µε τον πατέρα του.
-Βασικό να ξέρει ότι έχει και το πατέρα του δίπλα του.
-Ακόµα και τώρα του έχω πει ότι αν τυχόν ο µπαµπάς δεν µπορέσει να έρθει την Δευτέρα, την Τρίτη ή
όποτε ανοίξουν τα σχολειά ότι είναι µεγάλος και ότι εγώ θα πάω την µικρή γιατί είναι µικρή και ότι
είναι η πρώτη φορά στο σχολείο και δεν ξέρει κανένα οπότε αν τυχόν και δεν έρθει θα έχεις το κινητό
µαζί σου βέβαια θα είναι και η αδερφή µου εκεί και οποιαδήποτε στιγµή τελειώσεις γιατί δεν ξέρουµε
τι ώρα θα τελειώσει το κάθε σχολειό θα µε πάρει που να έρθω να σε πάρω και να γυρίσουµε. Οπότε
ξέρει ότι εγώ θα µιλήσω µε τον πατέρα του, δεν ξέρω αν θα έχει αµάξι την δεδοµένη στιγµή για να
έρθει έτσι όπως το είχαµε κάνει πέρσι εγώ τον είχα προειδοποιήσει τι µπορεί να συµβεί από την
προηγουµένη. Έτσι του είπα είτε θα είσαι µε τον µπαµπά αν µπορέσει να έρθει ή θα έχεις το κινητό
µαζί σου ώστε όταν τελειώσει η διαδικασία... ξέρεις τώρα την διαδικασία ο αγιασµός... να έρθει ο
παπάς να µπουν στις τάξεις, να µαζευτούνε, να γνωριστούνε µε τον δάσκαλό... οπότε θα πάω στην Ζ.
γιατί δεν ξέρει κανένα παιδάκι, εσύ έχεις τους φίλους σου, είσαι µεγάλη τάξη, έχεις τους φίλους σου,
τους συµµαθητές, οπότε ελπίζω να µπορέσει να έρθει αλλά και να µην µπορέσει το παιδί είναι
ψυχολογικά προετοιµασµένο για την πρώτη µέρα του σχολειού.
5.-Γιατί νοµίζεις ότι οι άνθρωποι παντρεύονται;
-Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν οικογένεια, να διαιωνίσουν το είδος τους. Να αποκτήσουν ένα σκοπό
για την ζωή τους. Το να είσαι... ρέµπελος και να γυρίσεις στα µπαράκια δεν είναι.. δεν είναι το νόηµα
της ζωής. Θα το κάνεις κάµποσα χρόνια, και κάποια στιγµή θα βαρεθείς. Το θέµα είναι µετά.. για να
έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο, για να ... αλλιώς δεν δεν έχεις... για να αποκτήσεις παιδιά σίγουρα,
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για να τα βλέπεις να µεγαλώνουν, να αναπτύσσονται µε τα δικά τους χαρίσµατα, γκρίνιες... µε τα
όποια προβλήµατα µπορεί να έρθουν στην οικογένεια. Και η αγάπη γιατί αλλιώς θα ήµασταν ζώα
όπως ελέγαν παλιά ο τράγος που πήγαινε απλά µε την κατσίκα... σε πιο ανθρώπινο θα πηγαίναµε σε
µια τράπεζα σπέρµατος και αυτό, από εκεί θα κάναµε παιδιά.
-Πιστεύεις ότι ο γάµος, η οικογένεια εξελίσει τον άνθρωπο;
-Αν κρίνω από εµένα αλλιώς ήταν στα 20, αλλιώς στα 21 όταν αρραβωνιάστηκα και αλλιώς στα 23
όταν απέκτησα το παιδί µου και αλλιώς τώρα στα 34.
-Γιατί αυτό;
-Ειδικά τα παιδιά θα έχω µεγαλώσει µόνη µου. Εκτός τον Ε. τα πρώτα χρόνια που δούλευα και τον
είχε η µάνα µου το πρωί και... και τον κρατούσε µέχρι το µεσηµέρι. Εγώ όµως πάλι θα του ετοιµάσω
το φαγητό του, θα το κοιµήσω, θα το... ταίσω... και εγώ µπάνιο το έκανα... ναι...
-Το ότι µεγάλωσες µόνη σου τα παιδιά είναι δύσκολο ή ο άνθρωπος έχει την τάση να
προσαρµόζεται;
-Μόνη, µόνη µου δεν τα έχω µεγαλώσει γιατί δεν ήµουν σε ένα σπίτι µοναχή µου. Τότε είχα ένα παιδί,
είχα τον Α. που ερχότανε, είχα κάποιον που µου έφερνε χρήµατα στο σπίτι, είχα την µάνα µου κάτω,
την αδερφή µου να αφήσω το παιδί για λίγο να πάω κάπου, είχα τον αδερφό µου που µε πήγαινε
σούπερ µάρκετν γιατί δεν είχα αµάξι τότε, είχα τον Α. να µε πάει κάπου, δεν ήµουν ποτέ µόνη µου!
-Είχες ένα δίκτυο υποστήριξης από άτοµα;
-Ακριβώς! Είχα το µεγάλωµα των παιδιών επί το πλείστον µόνη µου αλλά είχα ειδική ... ο
οικογενειακός µου περίγυρος δεν µε άφησε ποτέ µόνη µου. Δεν ήµουν ας πούµε µια ανύπαντρη
γυναίκα που µεγάλωνε ας πούµε µόνη της ένα παιδί και δούλευε. Αυτό είναι το ακραίο φαντάζοµαι.
Όταν δεν έχεις ας πούµε να αφήσεις το παιδί 2-3 λεπτά. Ναι είχα στήριξη... ναι... και µε την αδερφή
µου τις ελάχιστες... στην αδερφή µου έχω αφήσει τα παιδιά σε διαφορετικές περιπτώσεις. Δυο φορές
που πήγα την µάνα µου στο νοσοκοµείο και δυο φορές που είχα την συνάντηση στο ειδικό. Η
συνάντηση των ψυχολόγων ήταν 1,5 ώρα. Περισσότερο το µικρό γιατί µε τον Ε. ... ας πούµε πολλές
φορές µου λεει βαριέµαι να έρθω σούπερ µάρκετ µαζί σου αλλά ξέρει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
Δεν θα ανοίξεις την πόρτα, δεν θα µιλήσεις, δεν θα σηκώσεις το τηλέφωνο που είχαµε παλιά σταθερό,
δεν θα σηκώσεις το τηλέφωνο, έχει κάποιους κανόνες µέχρι να ερθώ εγώ. Πιστεύω ότι τους έχω µάθει
δυο τρεία πράγµατα βασικά. Μια φορά που µπήκε στο αµάξι ενός γνωστού από ότι µου είπε... εγώ
τρελάθηκα... θα ήταν κάποιος γείτονας και σηκώθηκε και έφυγε από το σχολείο και τον βρήκε στο
δρόµο και τον έφερε. Εγώ τρελάαθηκα! Πάλι του είπα. Δεν µπαίνουµε σε αµάξι µε αγνώστους. Ναι...
δεν µπορείς να προβλέψεις τα παιδιά. Πρέπει να είσαι προετοιµασµένη για το χειρότερο, µην τυχόν
γίνει γιατί τότε θα είναι αργά. Τώρα δεν µπορείς... να µου πεις και παλιά ήταν και τότε ήταν πιο
κρυφά... µια αλλά φορά που πάλι είχε φύγει από το σχολείο και ήρθε µε τα πόδια µιλάµε τρελάθηκα!
Τρελάθηκα, τρελάθηκα... µου ήρθε να τον βάλω κάτω και να τον πατήσω και προσπάθησα µε καλό
τρόπο να του εξηγήσω ότι αυτό που έκανες... δεν θα το ξανακάνεις ποτέ... σχόλασες νωρίς θα µε
πάρεις τηλέφωνο και θα έρθω. Απαγόρευσαν και το κινητό στο σχολειό... έχουµε και αυτό! Του έχω
πει απαγορεύεται το κινητό στο σχολειό, πήγαινε στον διευθυντή και πάρε µε τηλέφωνο. Και τώρα
κανά δυο φορές το έχει κάνει. Τώρα το πρώτο κινητό µου το ξέρει απ' έξω γιατί το έχω εδώ και χρόνια
και µε παίρνει στο κινητό. Αυτό από µικρός... όταν πόνάει η κοιλιά, όταν λερωθεί... ας πούµε είχε
τύχει όταν παίζαν να παίζουν στην αυλή και να µε πάρει και να µου πει µαµά έπεσα µέσα στις λάσπες,
φέρε µου ρούχα. Ναι τότε ήταν σε πιο µικρή ηλικία. Να και ξέρει ότι αυτό είναι το τηλέφωνο µου,
πάρε µε οποιαδήποτε στιγµή οτιδήποτε και αν γίνει. Ή όταν πονέσει το αυτί του ή η κοιλιά του. Φέτος
µε έχει πάρει δυο φορές για την κοιλιά του.
-Εποµένως ξέρουν...
-Ναι τον έχω βάλει σε µια διαδικασία... αυτό θέλω να κάνω και µε την µικρή. Να µε παίρνει
τηλέφωνο και αν τυχόν δεν είµαι εκεί να ξέρει ότι ανά πάσα στιγµή θα είµαι κοντά της. Είτε είναι
λέρωσα το παντελόνι µου στην βροχή είτε δεν είµαι καλά ας πούµε... µια φορά είχε στραµπουλήξει
τον πόδα της. Μια φορά είχε χτυπήσει ο Ε. ένα κοριτσάκι κατά λάθος. Και µε πήρανε ναι... στο
σχολειό πάλι και ναι... έχουµε και αυτά... δεν είναι µόνο ότι χτυπάν το δικό σου παιδί... και το δικό
σου...
6.-Πιστεύεις ότι η οικογένεια παίζει σηµαντικό ρόλο στην ζωή µας και γιατί;
-... (παύση)... Την αγάπη... η αγάπη είναι πολύ σηµαντική!
-Μόνο από την οικογένεια µπορούµε να την πάρουµε;
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-Αυτού του είδους την αγάπη ναι! Γιατί είναι για όλα τα χρόνια. Είναι πολλές φορές που η κόρη µου
λεει είσαι κακιά µαµά... τότε εγώ πληγώνοµαι το πιστεύεις;! Αλλά όταν µε πάρει αγκαλιά και µου λεει
να σου δώσω ένα φιλάκι ηρεµώ... ή και ο γιός µου το πρωί µου λεει µαµά ήπιες καφέ να σου κάνω;
Είναι µορφή αγάπης. Την ώρα που ερχόσουν, του λεω όχι θα πιω µε την Αλίκη. Το ότι σε
σκέφτονται... από µια πράξη... ας πούµε σιδέρωνα τα ρούχα και είχαν µαζευτεί και µου λέει ο Ε. να
ρθω να τα φυλάξω. Ναι... ναι είναι µικρές καθηµερινές στιγµές που ζω µε τα παιδιά µου... ναι και
άσχηµες στιγµές που µπορεί να τσακωθούµε και µπορεί και να τα δείρω κάποια στιγµή που θα
κάνουν... δεν έχω απλώσει χέρι στα παιδιά µου... προσπαθώ µε την κουβέντα... µε... µπορεί να του
φωνάξω καµιά φορά όταν κάνουν ας πούµε κάτι κακό. Δεν είµαι η τέλεια µάνα, το ξέρω ότι δεν είµαι
η τέλεια µάνα, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει η τέλεια µάνα. Ναι γιατί άµα είσαι συνέχεια µαλακιά θα
γίνουν κακοµαθηµένα, άµα είσαι συνέχεια σκληρή θα γίνουν µαζεµένα τα παιδιά και θα φοβούνται να
είναι µέσα στο κόσµο. Προσπαθώ τα παιδιά να είναι ισορροπηµένα!
-Εσύ πιστεύεις ότι στην οικογένεια είτε στην πατρική είτε στην συζυγική, η αγάπη είναι όντως
πιστεύεις ανιδιοτελής;
-Ανιδιοτελής τι εννοείς;
-Ότι δεν έχω κάποιο συµφέρον, ότι δεν περιµένω κάτι για το ότι σε αγαπώ.
-Σίγουρα, σίγουρα. Τους γονείς σου τους αγαπάς για αυτό που είναι, για το ότι σε έφεραν στο κόσµο,
για το ότι σου προσφέραν την ζωή τους για να σε µεγαλώσουν. Με τον άνδρα σου είσαι γιατί τον
αγαπάς. Τον αγαπάς για αυτό που είναι είτε είνα καλό, είτε είναι κακό, εε µην ξεχνάς ότι υπάρχουν
οικογένειες που υπάρχουν κακοποιήση και όµως η γυναίκα δεν φεύγει! ή ο άνδρας δεν φεύγει γιατί
συµβαίνει και το αντίθετο γιατί µπορεί και η γυναίκα µπορεί να χτυπάει τον άνδρα. Ή αγάπη που έχεις
στα παιδιά σου είναι τελείως διαφορετικό, η αγάπη στις φίλες σου είναι διαφορετική, η αγάπη σε µια
καλή γειτόνισσα, ή σε έναν άνθρωπο που γνώρισες ή σε µια δασκάλα ας πούµε ή σε έναν άλλο
άνθρωπο... είναι διαφορετική, υπάρχουν πολλών ειδών αγάπης. Και κάθε αγάπη σου δίνει ή δίνεις εσύ
κάτι µε διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι αυτό το αγαπώ, γιατί αγαπώ κάποιον, γιατί θέλω κάτι, γιατί
µπορώ να προσφέρω κάτι... κατά την γνώµη µου τουλάχιστον υπάρχουν πολλών λογιών αγάπης.
Αυτών των διαφορετικών ειδών αγάπης που υπάρχουν εεε παίρνεις και δίνεις κάθε φορά. Ναι και
αυτό σε γεµίζει σαν άνθρωπο. Σε κάνει πιο ήρεµο.
-Δηλαδή πέρα από την αγάπη της οικογένειας πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει και
άλλου είδους αγάπης;
-Ακριβώς! Ας πούµε προχθές που κουβεντιάζαµε και έρχεται δυο φόρες... έρχεται δυο φορές τον
χρόνο για κανά µήνα... εδώ κάτω µένει... δεν έχουµε µεγάλη σχέση µην φανταστείς. Εεε έτυχε και
πήγαµε µε την µάνα µου στο λίντλο, κουβεντιάζαµε και είχαµε πιει και καφέ, µεγάλει γυναίκα είναι
µην φανταστείς φιλενάδα. Και της λεω εγώ θα πάω στο λίντλο άµα θες έλα που να µην πηγαίνεις εσύ
µετά µε τον άνδρα σου. Και παίρνω τα κοπέλια, η µάνα µου πήγε µε τον µπαµπά... εεε... και µετά από
δυο µέρες µου κρατούσες παντόφλες. Είναι κάτι µηδαµινό αλλά µε τον τρόπο της µου έδειξε το
ευχαριστώ. Εκείνη την στιγµή όµως µου άρεσε γιατί µε είχε ρωτήσει, έψαξε στο µαγαζί και µου πήρε
ένα ζευγάρι παντόφλες. Η αξία δεν έχει σηµασία, σηµασία έχει ότι σκέφτηκε ότι αυτή η γυναίκα µε
πήρε µαζί της, εγώ δεν το έκανα για να µου πάρει κάτι, ούτε της ζήτησα κάτι τέτοιο. Αλλά µου άρεσε
που έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί... γιατί σκέφτηκε ότι η Ε. φοράει αυτό το νούµερο και να της πάρω µωρέ
κάτι και ας κάνει ένα ευρώ, ας κάνει... δεν µε απασχολεί πόσο κάνει. Να φανταστείς εγώ αυτές που
είχα πάρει στον εαυτό µου έκαναν ένα ευρώ. Αλλά σκέφτηκε κάτι αυτό µου άρεσε. Είναι ο τρόπος
που σου δείχνει ότι ενδιαφέρεται για σένα... έρχοµαι... να σου φέρω νερό µαγωµένο;
-Όχι Ε. ευχαριστώ.
-Να σου πω χθες ήταν 10 η ώρα, φαντάσου είχαµε κάνει µπάνιο και µου λεει η αδερφή µου τράβα
κάτι από το παράθυρο και τα πέρνω έτσι και µεταφέρουµε φαεί και µου λεει φέρε την σκούπα... και
είχε φτιάξει ρυζόγαλο. Εγώ τρελαίνοµαι για ρυζόγαλο. Ναι και µε σκέφτηκε και είχε βάλει σε ένα
ταψί δυο ρυζόγαλα και µου το έδωσε από το παράθυρο. Ναι σου λεω είναι κάποιες στιγµές, κάποιοι
τρόποι αγάπης που µπορείς να πάρεις και να δώσεις σε κάποιο άνθρωπο. Είτε είναι η οικογένεια η
δική σου, είτε είναι τα παιδιά σου, είτε είναι ο άνδρας σου, είτε είναι οι φίλοι σου, είτε είναι ο
περίγυρο σου...
-Εσύ αισθάνεσαι καλυµµένη συναισθηµατικά από την στήριξη του περίγυρου σου;
-Ναι... νιώθω ότι µε τον τρόπο τους είναι δίπλα µου, ότι ενδιαφέρονται για µένα. Εντάξει εγώ δεν
αισθάνοµαι καλά µε τον ευατό µου αλλά εντάξει αυτό είναι άσχετο µε το πώς µου φέρονται οι άλλοι
ανθρώποι. Αλλά και εγώ προσπαθώ το ίδιο καλά να του φέροµαι. Γιατί δεν µπορείς να έχεις την
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απαίτηση κάποιος να σε αγαπάει όταν εσύ τον βρίζεις ή όταν αδιαφορείς για αυτόν. Όταν του µιλάς ας
πούµε και γυρίζει το κεφάλι. Ακόµα και µε εσένα που γνωρίζόµαστε λίγο καιρό, νιώθω µια αγάπη, µια
οικειότητα... αλλιώς δεν θα σου έλεγα τόσο καιρό τα εσώψυχα µου. χεχε...
-Το καταλαβαίνω γιατί είναι δύσκολο...
-Ακριβώς να µην ξέρεις έναν άνθρωπο και να βγάλεις τα παράπονα σου... τα πόοσα έχεις περάσει
στην ζωή σου. Δεν είναι εύκολο να ανοιχτείς σε έναν άνθρωπο και ειδικά άµα δεν τον γνωρίζεις!
Ακόµα και µε την φιλενάδα σου που έχεις ζήσει κάποια χρόνια µαζί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα
πεις κάτι.
-Το κατανοώ και το νιώθω...
-Ναι και αυτό δεν θα µπορούσα να το κάνω µαζί σου αν δεν σε θεωρούσα κατά κάποιο τρόπο φίλη
µου! Γιατί δεν έχουµε συναντηθεί 5 φορές, έχουµε συναντηθεί 20 φορές.
-Μα και εγώ παίρνω από εσένα και προσπαθώ να δώσω και εγώ από την πλευρά µου...
-Ότι είχα και εγώ τότε... ένιωθα ότι εσένα ήθελα να πάρω... βέβαια κακώς σε είχα πάρει... αλλά εκείνη
την δεδοµένη στιγµή δεν είχα σε κανένα να µιλήσω. Την συνυφάδα µου είναι στην Αθήνα, τις φίλες
µου... την οικογένεια µου ήξερα τι θα αντιµετωπίσω... δηλαδή µε είδες στα καλά µου, µε είδες και στα
χειρότερα. Τόσο καιρό µε έβλεπες στις δυσκολίες αλλά µε έβλεπες καλά! Γιατί είχε περάσει κάποιο
χρονικό διάστηµα µε τον Α. ναι είχε περάσει κάποιο χρονικό διάστηµα, είχα µπει σε ένα πρόγραµµα
και είχα συνηθίσει αυτή την κατάσταση. Αλλά µε είδες και στην χειρότερη κατάσταση που είµαι
τώρα.
8.-Μα έτσι χτίζεται µια σχέση εµπιστοσύνης και οικειότητας. Εσύ όταν αποφάσισες να
παντρευτείς είχε κάποιες δυσκολίες και ανησυχίες;
-Να παντρευτώ, όχι να αρραβωνιστώ.
-Ναι να παντρευτείς.
-Όταν παντρεύτηκα ήµουν ήδη έγκυος. Παντρεύτηκα Απρίλιο και γέννησα Σεµπτέβριο δηλαδή ήµουν
τουλάχιστον 4, 5 µηνών.
-Πόσο Απριλίου;
-28. Βασικά τότε ήτνα πιο πολύ η πίεση να... βέβαια δεν είχαµε κάνει τραπέζι οπότε είχα γλυτώσει
κάποιο µέρος... είχαµε µόνο γλυκά και τέτοιες µαλακίες τέτοιες... δεν ήταν τόσο... αν ήµουν όπως
στον αρραβώνα θα ήµουν πιο ευτυχισµένη πιστεύω. Αν δεν υπήρχε το παιδί στην µέση, θα το έκανα
µια άλλη χρονική στιγµή ίσως. Θα έκανα όλα αυτά που ονειρεύονται οι περισσότερες γυναίκες να
κάνουν στο τραπέζι του γάµου τους. Πιστεύω ότι θα το ζούσα πιο έντονα.
-Το ότι ήσουν έγκυος σε δυσκόλεψε;
-Ναι θα προτιµούσα να ήταν µια άλλη χρονική στιγµή, ακόµα και να είχα γεννήσει απλά να ήταν µια
άλλη χρονική στιγµή.
-Για να µπορέσεις να το ζήσεις;
-Ναι. Αυτό µε τον πολιτικό που µε γεννάς το παιδί και µετά ετοιµάζεις τον θρησκευτικό έχει
καθιερωθεί τώρα! Έχει καθιερωθεί. Εκείνη την δεδοµένη στιγµή το πόσο γρήγορα τα κάναµε για να
προλάβω εγώ να µην γεννήσω και µέσα στην εκκλησία γιατί το έχουµε τύχει και αυτό.
-Να κάθεται...
-Ναι κάθεται... όχι να σπάσουν τα νερά µέσα στην εκκλησία και την πήραν... χεχε...
-Πωωω!
-Χεχε! Ναι... δεν θέλαµε εµείς να το κάνουµε αυτό... αυτό ήταν το άκρον άουτο. Ούτε και αυτή
κατάλαβε το γάµο της γιατί µετά την πήραν και την πήγαν στο νοσοκοµείο. Τώρα έλεγα ή να γεννήσω
ή να µην είµαι έγκυος. Ναι αργότερα να έρθει.
-Τώρα που βλέπεις τα νέα παιδιά όταν είναι παντρευτούνε τι δυσκολίες και ανησυχίες βλέπεις,
ακούς να έχουν;
-Πιο πολύ πιστεύω ότι είναι το οικονοµικό. Αν θα τα καταφέρουνε... αν θα κάνουνε ένα παιδί πώς θα
τα φέρουν βόλτα... δηλαδή πιο πολύ ακούς... δεν είναι µόνο αυτό βέβαια... αλλά αν δεν υπάρχει
κάποια αρρώστια στην οικογένεια αυτό σκέφτεσαι. Ας πούµε και να τρακάρεις µε ένα αµάξι αν είναι
καλά ο άνθρωπος, µετά θα σκεφτείς το αµάξι... αν δεν υπάρχει αρρώστια στην οικογένεια µετά θα
σκεφτείς το οικονοµικό.
-Το οικονοµικό πιστεύεις ότι είναι καθοριστικός παράγοντας;
-Ναι όταν είσαι µε κάποιον και ας πούµε βγάζει ένα µισθό και τα βγάζεις πέρα... δεν είναι
αναγκαστικό να ζει κάποιος πλούσια για να είναι ευτυχισµένος αλλά όταν δεν έχουνε ή όταν για
κάποιο λόγο σταµατήσουν να δουλεύουν και οι δυο και ζεις µια άλλη ζωή µετά πέσει η
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αυτοπεποίθηση σου ίσως ότι δεν θα τα καταφέρω... σε άλλα πράγµατα. Πριν πάρουµε τα λεφτά την
τελευταία φορά, πριν φτιάξουµε το σπίτι... φτιάξαµε διάφορα µέσα... και κάνω τώρα αυτό που µου
είχες πει να απασχολώ το µυαλό µου µε άλλα πράγµατα... τι σου έλεγα...
-Μου είπες όταν πήρατε τα λεφτά...
-Ναι είχαµε περάσει µια περίοδο... χωρίς χρήµατα µέχρι που ήρθαν τα λεφτά µαζεµένα εεε... δεν είχα
τίποτα στο σπίτι... όταν λέµε τίποτα... µου έφερνε χρήµατα ο Α. αλλά 300-400 ευρώ αλλά µαζί µε το
ρεύµα δεν φτάνανε. Με βοηθούσαν οι γονείς µου όταν µπορούσαν και αυτοί. Αλλά δεν είχαµε τίποτα
να φανταστείς ήταν µια περίοδο που είχαν καεί τα πάντα, είχε καεί το ψυγείο... και ανεβοκατέβαινα
δυο φορές την ηµέρα να πάρω από της µάνας µου το ψυγείο τα γάλα. Μιλάµε το άκρον άουτο... ούτε
καταψύκτη... φαντάσου καταψύκτη µου τον πήρε όταν γέννησα την µικρή... άσε τον καφέ µου µην το
γλυκοκοιτάζεις!! χεχε
-Φατσούλα!
-Φύγε από εκεί! Φαντάσου µετά πήραµε µε του αδερφού µου την κάρτα µέχρι που το αποπληρώσαµε
λίγο, λίγο. Την ίδια περίοδο, την ίδια χρονιά έσπασε η κουζίνα µου, χάραξε... δηλαδή εκεί που ήθελε
να ψήσει σε µια ώρα ήθελε 2,5. Άστο κάτω! Αργούσε να ψήσει. Μου καήκε το πλυντήριο, το ψυγείο,
µου κάηκε το µίξερ, µου κάηκε το µούλτι... κάηκε δεν δούλευε έβγαλε φωτιά! Έβγαλε φωτιά και
έκανε µπουµ. Φαντάσου είχαµε πάρει καινούργιο ψυγείο αλλά το παλιό και κατεβάζα πράγµατα στην
µάνα µου γιατί το παλιό είχε ευρύχωρους χώρους, είχε καταψύκτες... αυτό ήταν πιο φτηνό 600 ευρώ
αλλά έπρεπε να βρούµε να χωράει εδώ γιατί είναι κουµπωτό βλέπεις;
-Α ναι..
-Έπρεπε να βρούµε κάτι να χωρεί... και βρήκαµε αυτό 600 ευρώ... µιλάµε είχαν χαλάσει τα πάααντα..
δεν είχα τίποτα στο σπίτι... σου λεω σιδέρωνα κάτι, µου είχε δώσει µετά το σίδερο και σιδέρωνα
πάνω...
-Δεν υπάρχει...
-Δεν υπάρχει αυτό µε τίποτα... σου λεω υπάρχουν στιγµές... την δεδοµένη στιγµή γιατί είχε φύγει και
µαζί να µέναµε θα είχαµε... αυτό το καθηµερινό που τραβούσα εγώ, θα το είχε και αυτός... και κακά
τα ψέµατα πιο καλά αντέχουν οι γυναίκες παρά οι άνδρες! Δεν έχουν ούτε την υποµονή µας, ούτε την
θέληση µας, ούτε την δύναµη µας. Και όταν µετά ξεµπερδέψαµε µε εφορίες και αυτά... και
δικηγόρους... τότε έφτιαξε το σπίτι να µην µπαίνουν νερά... γιατί σου είχα µπει που έµπαιναν και
νερά... 2-3 µήνες το σπίτι ήταν σαν το γιαπί. Αφού ήµουν στης αδερφής µου... ένα µήνα πρέπει να
ήµουν κάτω. Πραγµατικά είχε γίνει γιαπί. Γιατί ήρθε ο εργολάβος, ο υδραυλικός, ο µαραγκός, οι
ελαιοχρωµατιστές σχεδόν δυο βδοµάδες... ήταν σε άσχηµη κατάσταση, τα κουφώµατα που ήταν παλιά
τα αλλάξαµε και κλείναν... να αλλάξω τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ξεπληρώσω κάποια χρήµατα του
αδερφού µου. Όταν ζοριζόµουν εγώ έπαιρνα χρήµατα από τον αδερφό µου, οπότε επέστρεψα αυτά τα
χρήµατα του αδερφού µου, είχαν µαζευτεί 800 ευρώ... χρωστούσα 800 ευρώ µόνο εγώ του αδερφού
µου. Και να αλλάξω κάτι έπιπλα, τηλεοράσεις... α και η τηλεόραση µου είχε καεί! Και η τηλεόραση
µου. Του Ε. κάηκε φέτος, την τηλεόραση που είχα εδώ κάηκε πριν δυο χρόνια. Και η τηλεόραση.
Αφού είχε φέρει την δική µου τηλερόραση εδώ πέρα, για να βλέπουν τα παιδιά. Δεν είχε µείνει τίποτα
στο σπίτι. Φαντάσου τότε ήµουν µόνη στο σπίτι γιατί τότε δούλευε στο βενζινάδικο οπότε ούτως η
αλλιώς δεν θα µπορούσε να έρθει. Οπότε µόλις πήρε τα λεφτά, µου πήρε τηλεόραση µεγάλη, το
καταψύκτη που τον πήρε µετά, µου πήρε τηλεόραση, µου πήρε καινούργια κουζίνα, µε µπόυλερ, εε
φτιάξαµε την βιβλιοθήκη του Ε., µου πήρε πλυντήριο 8κιλο... ήταν µεγάλο πλυντήριο... ήταν τόσο
κακή χρονιά. Ναι και να ήθελε να αντέξει, δεν θα άντεχε. Δεν θα άντεχε σε αυτή την κατάσταση.
Φαντάσου 4 µήνες και δεν µου είπαν τίποτα οι γονείς µου... δεν µου είπαν... αλλά... τα έπλενα... τα
έφερνε εδώ τα άπλωνα... σου λεω έχουµε τραβήξει πολλά. Σου λεω όταν έχεις ζήσει έναν άνθρωπο, ή
όταν έχεις οικογένεια... καλύτερα να έχεις τα ίδια... γιατί ποτέ δεν έχεις κάτι ευχάριστο. Δυσκολίες
πάντα θα σου τύχουν. Ειδικά τα πρώτα χρόνια γιατί είχα πιάσει δουλειά µετά από κανένα χρόνο... σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα γενικά. Και ο Α. έχει περάσει κάποια πράγµατα στο Ηράκλειο και είχε
ζοριστεί γιατί εδώ δεν έκανε τίποτα! Αλλά όταν ζούσε µόνος του, κατάλαβε πραγµατικά πώς είναι να
ζεις µόνος σου. Γιατί εκτός από την µαµά του που τα είχε όλα έτοιµα, πήγε στην γυναίκα του που τα
είχε όλα έτοιµα. Όταν πήγε στο Ηράκλειο κατάλαβε πώς είναι να έχεις νοικοκυριό. Εντάξει µου είχε
µάθει και κάποια πράγµατα. Ας πούµε του Α. του άρεσαν τα µακαρόνια κάπως αλλιώς, την πρώτη
φορά το έκανε µόνος του, µετά το έκανα εγώ κανά 2 φορές δεν το πέτυχα και µετά έβαλα πιο λίγο
λάδι και το πέτυχα. Και τώρα το έχω καθιερώσει. Όπως και την οµελέτα. Το µόνο που δεν µου άρεσε
είναι ο κιµάς µε την κανέλα. Αυτό δεν το δέχτηκα ποτέ.
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-Στην οµελέτα;
-Ναι... όχι! Μακαρόνια µε κιµά και να βάλεις κρασί, µπαχάρι και µαζί και κανέλα... να σου πω η
κανέλα µου αρέσει πιο πολύ στα γλυκά. Ή ας πούµε το κρέας να είναι ροδισµένο. Αυτό µου άρεσε και
το καθιέρωσα. Η συγχωρεµένη η πεθερά µου έκανε κουνέλι, µε κρασί και ντοµάτα. Εµένα µου άρεσε
τηγανητό.. µε αλάτι και πιπέρι... όταν όµως το δοκίµασαα... αλλιώς µαγείρευα εγώ, αλλιώς η µάνα του
και όµως προσαρµόστηκε και µερικά σου λεω ακόµα το έχω υιοθετήσει... ας πούµε µακαρόνια µε
σάλτσα ποτέ δεν το είχαµε κάνει στο σπίτι µου και όµως τώρα τα κοπέλια µου τροζένονται! Αυτός
µου το έµαθε µακαρόνια µε σάλτσα, εµείς δεν το κάναµε ποτέ στο σπίτι. Ναι ήταν ένα φαεί που ποτέ
δεν το κάναµε. Τώρα το υιοθέτησα και εγώ. Μπορεί να κάνω µια παραλλαγή ας πούµε να βάλω µια
πιπεριά για το άρωµα.. ή να το σβήσω µε κρασί ή µπαχαρικά γενικά τα µπαχαρικά µου αρέσουν.
Εντάξει κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του συνήθειες. Και εγώ συνήθισα κάποια πράγµατα και αυτός.
Ας πούµε την πρώτη φορά που έφτιαξα φακί άµα τον ρωτήσεις θα στο πει σίγουρα... την πρώτη φορά
που έφτιαξα στο σπίτι φακί, παντρεµένοι τώρα χωρίς φακί... εγώ δεν την τρώω την φακί αλλά την
έφτιαξα για τον Α. εε την δοκίµασα λίγο η κακοµοίρα... µου είχε πει η µάνα µου πώς θα την ψήσω
γιατί δεν είχε τύχει ποτέ να ψήσω και ήταν.... χεχε...
-Χεχε!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Ένα παράδειγµα συνέντευξης γενεογράµµατος µε διαζευγµένο
πατέρα
Τόπος: καφετέρια (1η συνάντηση)
Ηµεροµηνία: 22/2/2016
Χρόνος: 15.00 - 17.30
-Αυτό είναι;
-Ναι. Είναι mp3.
-Πολύ µεγάλο είναι!
-Χε χε.
- mp3...
-Ναι που περνάµε συνήθως την µουσική.
-Α ναι, ναι είχα πάρει ένα τέτοιο της µικρής αλλά ήταν τελείως διαφορετικό.
-Αυτό είναι 3 χρονών θα είναι.
-Κρατιέται καλά!
-Μήπως επειδή τώρα ηχογραφούµε θέλετε να λέω αλλιώς το όνοµα σας;
-Πάναγια µου!
-Ούτως η αλλιώς στο γράψιµο θα το αλλάξω.
-Όχι, όχι καµία σχέση. Τώρα είµαι καλά. Έχω χρόνια που έχω απεξαρτητοποιηθεί, είµαι καθαρός, τα
διακωµωδώ!
-Χε χε!
-Ναι δεν έγινε καµιά σοβαρή επαναπροσέγγιση.
-Γιατί πιστεύετε;
-Έχει τελειώσει χρόνια τώρα. Είναι πολλά τα θέµατα. Το βλέπω και τώρα. Έχω άλλη ζωή εγώ άλλη
και τότε είχαµε άλλη ζωή απλά κάποια στιγµή κρατιόµουν... όταν προσπαθούσε να κάνει την ζωή της
κρατιόµουνα µε την έννοια δεν το έκανα µε χαρά όπως και εκείνη βέβαια! Άλλοι κόσµοι.
-Δηλαδή ποιος ήταν ο δικός σας κόσµος και ο δικός της κόσµος;
-Κοίτα η πρώην γυναίκα µου είναι ένα άτοµο που ανέκαθεν ήταν πάαρα πολύ δεµένο µε τους γονείς
της καλά ήταν και µικρή κοπέλα...
-Και οι δυο σας...
-Ναι και οι δυο µας. Τόσο δέσιµο δηλαδή να πηγαίνω κάθε µέρα στην µαµά µου εγώ δηλαδή δεν είµαι
έτσι. Και λόγω δουλειάς και λόγω οικονοµικών επειδή είχα ανεξαρτητοποιηθεί από µικρός σταµάτησα
να έχω πολλά, πολλά µε τους γονείς µου. Δηλαδή πήγαινα το ένα το άλλο αυτό. Δεν ήµουν
κολληµένος να τρώω ή να κοιµάµαι εκεί πέρα... ε... ένα αυτό... ένα παράδειγµα είναι αυτό. Άλλο
παράδειγµα είναι η κοινωνικότητα. Δηλαδή το να βγεις έξω σε καθηµερινή βάση ήταν κάτι το εύκολο
από θέµα οικονοµικής πλευράς και από οικονοµικής πλευράς. Γάµοι, βαφτίσεις, γιορτές, εκδηλώσεις
δεν έχανα τίποτα! Και λόγω δουλειάς και είχα και πελάτες, κύκλο µεγάλο και δεν µπορούσα να... και
στο καρναβάλι... µια δυο φορές βγήκε και αυτό εξαιτίας µου και αυτό µε το ζόρι. Τώρα θα µου πεις
όλα αυτά δεν είναι σοβαρά θέµατα αλλά όλα αυτά αν τα µαζέψεις θα τα δεις ότι άλλες ασχολίες.
Άλλοι κόσµοι.
-Και ας πούµε στο θέµα της οικογένειας µέναν µαζί σας;
-Όχι άλλο σπίτι οι γονείς της άλλο οι γονείς µου. Μέναν οι γονείς µας έξω από την πόλη. Εµείς
κάναµε σπίτι στην πόλη.
-Οπότε ήταν µακριά.
-Ε ναι... όχι µακριά γιατί και αυτοί είχαν µαγαζί µέσα στην πόλη οπότε και αυτοί ήταν... ήταν εύκολο.
-Εκείνη δεν δούλευε;
-Δούλευε στο µαγαζί των γονιών της. Όχι σε φάση καθηµερινού ωραρίου απλά πήγαινε βοηθούσε.
Τώρα έχει βγει στην δουλειά.
-Οπότε τώρα έχει και αυτή τώρα επαγγελµατική ζωή έτσι...
-Τώρα ναι... τα τελευταία χρόνια µόνο... έχουν δωµάτιο εκεί...
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-Πολύ καλό. Οπότε µια δυσκολία ήταν η κοινωνικότητα της... δεν ταιριάζατε... δεν µπορούσατε
να το ισορροπήσετε... πριν από το γάµο που συζούσατε φαντάζοµαι θα ήταν έτσι και πριν τον
γάµο...
-Ε να σου πω... όχι τόσο, όχι τόσο! Δεν ήταν τόσο όσο στο γάµο. Είχαµε θεµατάκια αλλά νόµιζα,
νόµιζα ότι τα λύναµε. Αλλά τελικά δεν τα λύναµε τα παραβλέπαµε και ουσιαστικά το πρόβληµα
παράµενε απλά εµείς δεν το βλέπαµε να το λύσουµε.
-Άλλο θέµα που δυσκολευόσασταν πέρα από το θέµα της κοινωνικότητας;
-Θα γελάσεις αλλά θα σου µιλήσω ειλικρινά θα σου φανεί περίεργο ήµουνα σου λέω... άλλα χρόνια
ήµουνα µικρός και... πώς να σου πω ρε παιδί µου... ήταν βραδιές που δεν ήθελα να πάω κάπου µε την
γυναίκα µου.
-Ναι καταλαβαίνω... θέλατε να κάνω τα δικά σας τα ενδιαφέροντα...
-Με φίλους κοινούς εννοώ πώς το λένε φιλικά ζευγάρια αλλονών, µε φίλους... ανδροπαρέα πώς να
στο πω... που όλοι κάναν τα ίδια αλλά βγήκα... αυτό το πράγµα... δεν το έχω ξαναδεί! Συνήθως
υπάρχει αλληλεγγύη µεταξύ ανδρών τώρα πώς µε θάψαν όλοι!
-Α! Ήταν από το δικό σας περιβάλλον;
-Ναι! Ναι!
-Η αποκάλυψη.
-Ναι µου λέει πήγες εκεί και έκανες αυτό! Πού στο διάολο λέω µε είδαν... και λέω µε παρακολουθούν.
Τι γινόταν πήγαιναν αυτοί σπίτια τους, δίναν αναφορά γραπτή στις γυναίκες τους και έλεγαν ο Ίωνας
τα έκανε!
-Ναι καταλαβαίνω...
-Ναι! Για να φανούν αυτοί οι καλοί και βρέθηκα εγώ ο χωρισµένος! Σε βοηθάει να δεις ποιοι είναι οι
αληθινοί σου φίλοι καταρχήν!
-Και αυτό!
-Εεε ναι...
-Μου είπατε τώρα το θέµα της κοινωνικότητας που δεν ήταν τόσο έντονο προ γάµου. Άλλο θέµα
που αντιµετωπίσατε σαν δυσκολία στο γάµο;
-Όταν παντρευτήκαµε εννοείς;
-Ναι.
-Μαλώναµε για ασήµαντες αφορµές. Μετά από ένα διάστηµα δεν µου είχε και εµπιστοσύνη. Της
έλεγα είµαι εκεί και µε έπαιρνε τηλέφωνο και µου λέει πού είσαι; Λέω στο µαγαζί µου λέει καλά γεια.
Μετά από λίγο έπαιρνε στο µαγαζί στο σταθερό. Και λέω ναι α µου λέει κλείσε. Δεν µου είχε
εµπιστοσύνη.
-Δικαιολογηµένα πιστεύετε;
-Ναι δικαιολογηµένα! Αυτό είναι από τα τελευταία. Τα τελευταία εννοώ είναι κανά χρόνο τέτοια
ζωή... πήγα σε έναν σύµβουλο γάµου στα Χανιά...
-Α το ψάξατε...
-Αστέρι... αφού µου ήρθε να του πω καµιά κουβέντα! Πήγαµε εκεί µε σκοπό πώς θα σώσουµε τον
γάµο µας και βγαίνουµε από εκεί και µου λέει το πήρα απόφαση! Λέω δόξα τον Θεό µέσα µου... και
µου λέει θα χωρίσουµε... της λέω ήρθαµε στα Χανιά για να διαπιστώσουµε αυτό το πράγµα;
-Έχετε πιστεύετε ευθύνη για αυτό;
-Να σου πω κάτι; Έλεγε πράγµατα που µας παρέπεµπε να χωρίσουµε...
-Όπως;
-Εσείς λέει έχετε χωρίσει και δεν το έχετε καταλάβει. Ναι λέω πώς το λέτε αυτό; Να σου πω δεν είχε
άδικο ο άνθρωπος αλλά τα λες αυτά... υποτίθεται ερχόµαστε για να µας πει τι να κάνουµε για να τα
ξαναβρούµε. Αυτός πήρε µια συνέντευξη απαντούσαµε εµείς... καλά το τι άκουσα εκεί µέσα και
σφιγγόµουνα.
-Τι ακούσατε;
-Με έδωσε κανονικά σε όλα! χε χε! Τώρα γελάω τότε ήταν µαύρα! Ήµουνα και µικρός και τα
έβλεπα... λέω παναγία µου λέω θα γυρίσω και θα πω τι!
-Χε χε... σίγουρα είναι δύσκολη διαδικασία.
-Μου λέει το αποφάσισα. Της λέω τι. Μου λέει θα χωρίσουµε! Λέω ωραία...
-Δεν σκεφτήκατε να πάτε σε άλλον;
-Να πάµε σε άλλον όχι... δεν ήξερα και από αυτά τότε... από αυτά τα πράγµατα δεν ήξερα... αυτόν τον
σύστησε µια φίλη της και µετά είπα ότι πήγα σε αυτόν στα Χανιά και µου είπαν όλοι ότι είναι πολύ
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καλός. Μια µέρα στο Ρέθυµνο έκανε µια διάλεξη και µου λέει θα πάω σήµερα εγώ και η αδερφή
µου... µου λέει θα πάω εκεί να κάνω ένα σεµινάριο γιατί ήταν ένα διάστηµα καθηγητής. Και της λέω
ποιος, τι... µου λέει ο τάδε της λέω πήγαινε µοναχή σου χε χε...
-Χε χε! Από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι ήσασταν σε µια φάση... δεν ήσασταν έτοιµος για
δέσµευση...
-Ναι!
-Ποιο ήταν το κίνητρο να παντρευτείτε; Δηλαδή τι σας έκανε;
-Εεε... εντάξει έβλεπα, έβλεπα ότι ταιριάζουµε... και της πρότεινα να παντρευτούµε. Δέχθηκε και
εκείνη εε και παντρευτήκαµε. Τότε ήµουν σίγουρος. Έλεγα...
-Ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που είπατε ότι θέλετε να δεσµευτείτε µε αυτόν τον
άνθρωπο; Ποια ήταν;
-Α από θέµα γυναίκας ήταν µια γυναίκα άξια και είναι µια γυναίκα άξια. Κοινώς είναι γυναίκα για
σπίτι. Είναι βασικό αυτό. Ήταν βασικό αυτό έτσι;. Ένας λόγος. Τότε το έβλεπα αλλιώς δηλαδή...
-Τι φιλοσοφία είχατε τότε και τι φιλοσοφία αποκτήσατε µετά;
-Μετά τα κατάργησα όλα! Τα κατάργησα όλα! Είπα όλα είναι παραµύθια και οι έρωτες και η ζωή µου
και η ζωή σου είναι όλα παραµύθια. Όλα είναι µούφα.
-Δεν υπάρχει αυτό;
-Εγώ το λέω αυτό. Δεν είµαι από τους ανθρώπους που... δηλαδή πάω σε έναν γάµο και πάω και
κάθοµαι και τους βλέπω και λέω ή εγώ είµαι εξαίρεση που κάνω... ειλικρινά δεν ξέρω... δεν ξέρω.
-Σας φαίνεται ψεύτικο όλο αυτό;
-Να σου πω κάτι; Έχω κάποιους συγγενείς... ο νοτιάς µε έχει πεθάνει. Ναι... έχω ξαδέρφια, φιλικά
ζευγάρια που είναι που είναι πάαρα πάρα πολύ δεµένοι µαζί! Είναι... ακόµα και αν µαλώσουνε είσαι
σίγουρος ότι στο επόµενο δίωρο θα µιλούνε. Εµένα αυτό δεν έπαιζε σου ξαναλέω. Δεν υπήρχε
περίπτωση. Δεν υπήρχε καµιά περίπτωση. Όταν µαλώναµε, µαλώναµε. Τελειώναµε. Δεν υπήρχε... και
µετά φυσικά λες αν µαλώσουµε και µετά έχουµε την δυνατότητα να εξετάσουµε... µετά λες ναι
προφανώς δεν είναι ο ένας φτιαγµένος για τον άλλον...
-Ποια ακριβώς φιλοσοφία αλλάξατε;
-Στον άγιο βαλεντίνο, λουλούδια, µαξιλαράκια, καρδούλες... µετά όχι...
-Το προσγειώσατε...
-Ναι. Ναι. Τελείως. Όχι το προσγείωσα... το είχα αφήσει εκεί πέρα!
-Άλλο θέµα που βλέπεστε να διαφοροποιήστε σε σχέση µε το παρελθόν;
-Το βασικό είναι αυτό. Και µε την άλλη κοπέλα που σου είπα ότι το πηγαίναµε σοβαρά είπα ότι δεν
ασχολούµαι! Ξέρεις τι µε είχε πιάσει ένα διάστηµα και ακόµα δεν µου έχει φύγει σκέφτηκα ότι ποια
κοπέλα θα ασχοληθεί µε έναν που είναι χωρισµένος µε παιδί;
-Λέτε ότι ένας χωρισµένος ή χωρισµένη έχει το στίγµα ας πούµε;
-Νοµίζω ναι. Νοµίζω ναι. Ίσως το λέω µε το πρόσωπο που εξαφανίστηκε. Ίσως λέω τελικά σου λέω
πού πάω να µπλέξω;
-Πέρα από αυτήν την άποψη βλέπετε η πραγµατικότητα αυτή την άποψη να την επιβεβαιώνει;
-Όχι! Όχι! Γιατί έχω δει πάρα πολλά παραδείγµατα εδώ, παντού προφανώς όχι µόνο εδώ εε... που εδώ
είναι πολιτεία που κρατιούνται για χρόνια µαζί... ξέρεις στους δέκα γάµους οι 12 χωρίζουν... πολύ
πράγµα δεν ξέρω... έχω παραδείγµατα χωρισµένων µε παιδί που παντρεύτηκε κάποια. Εννοείται. Εγώ
έχω πάψει να ασχολούµαι.
-Γιατί;
-Με ενδιαφέρει. Μάλλον το φοβάµαι.
-Σε ποια επίπεδο το φοβάστε;
-Αυτό που σου είπα πριν. Έχω µια φοβία... να πάω σε µια κοπέλα και να της πω ξέρεις είµαι
χωρισµένος µε παιδί νοµίζω ότι δεν θα το πάρει και καλά ναι...
-Πέρα από το τρίτο πρόσωπο που έφυγε, στις άλλες σχέσεις που κάνατε το είδατε να είναι
εµπόδιο;
-Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Βασικά άλλοι και άλλοι ναι... και επειδή δεν θα µπορούσα ποτέ να µπω στην
διαδικασία να πω την κόρη µου εµπόδιο για αυτό και έκοψα να ασχολούµαι και µε τον γάµο. Με το
µαγαζί, το σπίτι... τα σαββατοκύριακα.
-Μου δίνετε την αίσθηση ότι παρόλο ότι λέτε ότι πάψατε να ασχολείστε είναι ένα θέµα που σας
απασχολεί και σας επιβαρύνει...
-Επιβαρύνει µε την έννοια... τι εννοείς;
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-Ότι το άλλο άτοµο θα πρέπει να αποδεχτεί το παιδί, την ζωή σας...
-Α ναι! Ναι... ναι... κοίταξε ε... δεν µπορώ να πω ότι µε επιβαρύνει δεν το βλέπω έτσι... δεν το βλέπω
έτσι...
-Γιατί τότε το βλέπετε ότι είναι δύσκολο να το συνδυάσει ένας διαζευγµένος πατέρας µε παιδί
την προσωπική του ζωή;
-Κοίταξε εγώ βλέπω άλλους και λέω πώς καταφέρνουν που είναι χωρισµένοι µε κοπέλες και έχουν και
τα παιδιά µαζί δεν ξέρω ειλικρινά δεν ξέρω χε... έχω σταµατήσει και να το πολυψάχνω δεν µπαίνω
στην διαδικασία να σκέφτοµαι εγώ είµαι ο τυχερός ή ο άτυχος. Ναι...
-Αλλά το συνδέεται αυτό πολύ µε το τρίτο πρόσωπο... ότι ήταν αιτία αυτό... ότι φοβήθηκε το
παιδί που έχετε και ότι αυτό σας χώρισε...
-Ναι... και µε πείραξε που όταν ήµουν παντρεµένος µου έλεγε άλλα και µετά εξαφανίστηκε.
-Το ήξερε ότι είχατε παιδί και ότι...
-Εννοείται ναι. Ναι...
-Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω... φανταστείτε ότι όλη σας η ζωή είναι σαν ένα βιβλίο που έχει
κάποια κεφάλαια θα ήθελα να µου πείτε τα σηµαντικότερα κεφάλαια...
-Αν έγραφα εννοείς βιβλίο;
-Ναι.
-Στην κατάσταση που είµαι τώρα;
-Ναι. Όπως είστε τώρα.
-Ωραία ερώτηση. Δεν το είχα σκεφτεί. Ανάλογα πόσα κεφάλαια θα είχε... πρώτο κεφάλαιο δηλαδή.
Σαν βιογραφία δηλαδή;
-Ναι σαν βιογραφία... όπως εσείς θέλετε.
-Θα ήταν τα παιδικά µου χρόνια, τα σχολεία όλα αυτά... πώς µεγάλωσα. Ένα κολλέγιο που είχα πάει.
Μετά εντάξει έκανα ένα χρόνο φαντάρος. Μετά που έφυγα από την οικογένεια µου, τις τρεις αδερφές
µου.
-Τρεις;
-Ναι.
-Μοναχογιός;
-Ναι.
-Και στην σειρά;
-Εγώ είµαι ο τρίτος. Και µετά σαν παιδί... σαν νεαρός τις βόλτες µε τους φίλους µου που βγαίναµε και
κάναµε όλα αυτά. Νοµίζω αυτό θα ήταν το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο θα ήταν η γνωριµία µε την
πρώην σύζυγο µου.
-Άλλο κεφάλαιο θα είχε;
-Ε βέβαια! Το κεφάλαιο το σηµαντικότερο εγώ και η κόρη µου. Αλλά θα έβαζα µόνο την κόρη µου σε
αυτό το κεφάλαιο.
-Θα ήταν ξεχωριστό.
-Ναι. Ένα διάστηµα θα έβαζα και το καρντού.
-Τι είναι το καρντού;
-Ένα µπουκάλι ουίσκι.
-Α είσαστε....
-Ένα θεµατάκι...
-Και διήρκησε για πόσο καιρό;
-Ένα, δυο χρόνια... το είχα διαχωρίσει όµως. Όταν είχα την µικρή στάλα, ούτε γουλιά. Όταν δεν είχα
την µικρή και ήµουν µοναχός µου, όχι µοναχός µου να κάτσω να πίνω, έβγαινα έξω.
-Σε φάση είχε γίνει εξάρτηση;
-Όχι απλά ήταν καθηµερινό. Ήταν καθηµερινό.
-Οπότε θα ήταν ένα κεφάλαιο και αυτό.
-Ένα κεφαλαιάκι θα ήταν και αυτό ναι χε χε...
-Χε...
-Ναι άλλα κεφάλαιο... να έχει κάτι... εντάξει σε είκοσι χρόνια άµα µε ξαναδείς µπορεί να σου πω και
άλλα κεφάλαια.
-Φυσικά. Εννοείται. Γράφονται συνέχεια.
-Τώρα νοµίζω είναι αυτά.
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-Τώρα το πρώτο κεφάλαιο, τα παιδικά χρόνια και οι φίλοι. Πώς θα περιγράφεται όλο αυτό το
κεφάλαιο;
-Είχα πάρα πολύ ωραία παιδικά χρόνια και ευνοϊκά παιδικά χρόνια. Εεε.. µεγάλη οικογένεια και από
την πλευρά της µητέρας µου και του πατέρα µου. Δηλαδή µεγάλα σόγια, συναντήσεις, συγγενείς,
βόλτες, εκδροµές, ταξίδια... στο σχολείο άριστος µαθητής, άριστος χε... σε σηµείο να καλούν κάθε
µέρα τους γονείς µου για να τους πούνε τι καλό παιδί που έχετε.
-Σε επίπεδο µαθησιακό ή συµπεριφοράς;
-Συµπεριφοράς. Στην αρχή ήµουνα καλός µαθητής. Μετά... όταν µπήκα στο λύκειο... έµεινα
µεταξεταστέος. Ξέρεις τι είναι εκείνη την εποχή να πεις στους γονείς σου έµεινα µεταξεταστέος;
Έκανα βόλτες στην γειτονιά για το πώς θα ανοίξω την πόρτα να το πω. Ναι... ωραία χρόνια όµως...
τώρα τα σκέφτοµαι και γελάω... τώρα τα λέω... τότε υπήρχε ένα αγκάθι. Ένιωθα πάαρα πάρα πολύ
άσχηµα... πω τι θα κάνω... να µε αποβάλλουν από το σχολείο. Να µου πεις όλα τα παιδιά τα βλέπουν
αλλιώς και µετά όταν σκέφτονται αυτά τα χρόνια... πολύ γέλιο. Μετά βρήκα ένα κολλέγιο στο
Ηράκλειο φοβερό! Και πτυχίο βαρυσήµαντο! Για να το πάρω πλήρωσα!
-Σε τι τοµέα;
-Ε µάρκετινγκ - µανατζµεντ. Ενώ δεν µου άρεσε το διάβασµα στο σχολείο, περιέργως ήθελα να πάω
στο κολλέγιο. Ξέρεις γιατί; Έλεγα εγώ δεν θα κάνω φοιτητής; χε χε
-Για την κοινωνική ζωή του φοιτητή...
-Φοιτητής τώρα... σε κολλέγιο πήγα ιδιωτικό.
-Κάτι θα πήρατε και από εκεί...
-Να πω ότι πήγα σε άλλη πόλη κάθε τρεις και µια ερχόµουν στο εδώ.
-Και πηγαινοερχόσασταν...
-Ναι πήγαινα και γύρισα Παρασκευή βράδυ.
-Εντάξει αλλά προσπαθήσατε.
-Ναι... τελείωσα τον στρατό ένα χρόνο γιατί ήµουν προστάτης...
-Α ναι λόγω...
-Πολυτεκνείας...
-Α ναι...
-Και µετά που τελείωσα τον στρατό και δούλευα και µιλούσα µε διάφορους αα να ξανακάνουν
φαντάροι όχι, όχι ούτε αυτό µου έλλειπε. Μετά που τελείωσα φαντάρους πέρασα καλά εγώ...
-Γύρω στα 21..
-Εγώ λόγω κολλεγίου πήγα πιο αργά φαντάρος. Πήγα γύρω στα 22-23. Και από τότε και µια εξαετία
πέρασα φοβερά! Ξέρεις γιατί όµως... είχα µάθει από µικρός να δουλεύω. Ήµουν ανεξάρτητος
οικονοµικά. Έκανα ότι ήθελα χωρίς να λέω του πατέρα µου δώσε µου χρήµατα. Αγόραζα ότι ήθελα,
έκανα ότι ήθελα, έκανα την ζωή που ήθελα. Δεν µου λείπουν τα παιδικά µου χρόνια. Αυτό που λένε
αχ να ξαναπήγαινα σχολείο.
-Ναι. Ναι. Είχατε κάνει αυτόν τον κύκλο σας. Η επικοινωνία σας µε τους γονείς πώς θα την
χαρακτηρίζατε;
-Με την µάνα µου δύσκολη.
-Δύσκολη.
-Ναι ενώ λένε πολλοί οι γιοι είναι µε τις µανάδες, οι κόρες µε τους µπαµπάδες εγώ µε τον µπαµπά
µου.
-Με τον µπαµπά σας;
-Ανέκαθεν! Ένα διάστηµα δεν σου κρύβω ότι ήταν να χωρίσουν οι γονείς µου. Είχαν ένα θεµατάκι...
συγγνώµη λίγο... µετά ήταν µεγάλοι, παιδιά... εγώ δεν ήµουν 20 ήµουν πολύ πιο µικρός.
-Ναι...
-Η αδερφή µου πολύ πιο µικρή. Η αδερφή µου η µικρή και έρχεται ο µπαµπάς και λέει να µας πει το
κάθε παιδί µε ποιον θα επιλέξει να πάει. Ε οι δυο πρώτες είπαν µε τον µπαµπά, φτάνει η σειρά µου
λέω και εγώ µε τον µπαµπά και βλέπω την µάνα µου µε ένα βλέµµα και λέω θα φάω ξύλο χε λέω αν
πάει ο µπαµπάς στην δουλειά εγώ θα φάω ξύλο. Ναι µε την µάνα µου δύσκολα.
-Σε τι θέµατα αντιµετωπίζατε δυσκολίες;
-... Συνεννόησης. Και τώρα ακόµα.
-Και τώρα έχετε δυσκολίες στην επικοινωνία.
-Ναι! Ναι.
-Πώς θα την χαρακτηρίζατε την µητέρα σας;
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-Υπερβολική. Και όχι αντικειµενική.
-Σε ποια θέµατα υπερβολική;
-Εεε... κάνω το λάθος και δεν πάω τρεις φορές την ηµέρα να την δω. χε χε
-Χε χε!
-Φτάνει στο σηµείο να µε ρωτάει εσύ έχεις µάνα Ίωνα; Όχι πως οι άλλες πάνε αλλά εµένα τα λέει.
-Από µικρός το αναζητούσε να είστε προσκολληµένος;
-Ε ναι. Δεν ξέρω από µικρός δεν ξέρω. Εντάξει αλλιώς µαθηµένη ξέρεις..
-Σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα πώς επιλέγετε;
-Τώρα πάµε για να δούµε την γιαγιά.
-Σωστά.
-Δηλαδή τώρα κάθε σαββατοκύριακο πάω. Όχι κάθε σαββατοκύριακο αλλά δεν πάω να µείνω καµία
σχέση. Πάω σαν επίσκεψη.
-Ούτε να της µαγειρέψει της µικρής;
-Όχι. εκεί δεν θέλω εγώ. Το έχω κόψει. Υπάρχουν µέρες που δεν προλαβαίνω να µαγειρέψω λόγω
δουλειά και λέω πάω να φάω στα τρία µοναστήρια.
-Σε τι άλλο ήταν έτσι υπερβολική;
-Στο να µάθει κάτι.
-Δηλαδή;
-Μου είπαν ότι έµαθα αυτό και αυτό. Δεν της είπε κανείς αυτό το πράγµα και επιµένει. Προτιµά να
σου δώσει να καταλάβεις και τα λέει µε λάθος τρόπο.
-Ναι... και σε ποια θέµατα δεν είναι αντικειµενική;
-Σε αυτό. Νοµίζω ναι...
-Η σχέση µε την µητέρα σας πιστεύετε ότι σας επηρέασε στο γάµο σας; Στο πως...
-Όχι. Όχι. Ίσα, ίσα. Παρεµπιπτόντως ήταν διακριτική.
-Δεν ήταν παρεµβατική;
-Όχι. Δεν ήταν. Είχε θέµατα. Μου έκανε παράπονα ότι δεν την επισκέπτεται η πρώην γυναίκα µου
αλλά έκανα πως δεν τα ακούω.
-Αυτό οπότε το διαχειριζόσασταν µε την µητέρα σας...
-Μ!
-Η σχέση µε την µητέρα σας επηρέασε στις σχέσεις µε το άλλο φύλο;
-Όχι. Όχι. Μα δεν το θυµάµαι καν. Δεν το συνδύασα ποτέ µου ναι δεν... σε τι κοµµάτι εννοείς;
-Από την επιλογή συζύγου...
-Όχι. Όχι. Καµία σχέση...
-Μέχρι και τον τρόπο που είχατε µάθει να αλληλεπιδράτε...
-Όχι! Όχι! Η πρώην σύζυγος µου ήταν ένα τελείως διαφορετικό κοµµάτι. Προσπαθούσα να µην
επηρεάζοµαι από τους γονείς της ή από τους γονείς µου! Γιατί έλεγα οι γονείς τελείωσαν. Δεν
υπάρχουν εδώ µέσα γονείς. Κανείς. Άλλο που είχα επισκέψεις κάθε µέρα από την µαµά της. Κάθε
µέρα! Κάθε µέρα.
-Σας δηµιουργούσαν δυσκολίες;
-Όχι. Όχι. Όταν δε γέννησε δυο φορές την ηµέρα.
-Σε σχέση µε τον πατέρα σας πώς θα χαρακτηρίζατε την σχέση σας;
-Α! Νόµιζα ότι θα πεις πώς θα χαρακτήριζα τον µπαµπά µου!
-Και πώς θα τον χαρακτηρίζατε;
-Άγιος άνθρωπος. Νοµίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα αγιάσει δηλαδή.
-Τι τον έκανε άγιο;
-Παλεύει την µάνα µου.
-Τι δυσκολίες βλέπατε να έχουν σαν ζευγάρι;
-Ο πατέρας µου είναι ένας άνθρωπος που πάντα βλέπει ένα ποτήρι µισογεµάτο όχι µισοάδειο ξέρεις...
θα πει τα πράγµατα όπως έχουν. Δυο λόγια και σωστά. Ούτε φρουρού και αρώµατα ούτε σάλια. Η
µάνα µου δεν το έχει αυτό. Είναι πιο έντονη. Θα πάει να κάνει θέµα. Δεν την κατηγορώ για αυτό.
Απλά είναι έτσι.
-Μεταξύ τους αυτό τους έφερνε σε ρήξη;
-Πολλές φορές ναι. Και τώρα δηλαδή πιστεύω ότι... απορώ πώς κάθεται. Δεν ξέρω...
-Αν συγκρίνατε την δική σας οικογένεια και τους γονείς σας θα µπορούσατε να βρείτε έτσι
επαναλαµβανόµενα πρότυπα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης;
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-Όχι άλλη επικοινωνία που είχαν µεταξύ τους από αυτή που είχα εγώ καµία σχέση.
-Οι γονείς σας ποιο πρότυπο ακολουθούσαν;
-Νοµίζω από κοινού.
-Από κοινού. Ενώ στο δικό σας;
-Σε αυτό το θέµα δεν έχω πολλά βιώµατα.
-Δεν είχατε δει ακόµα...
-Όχι σε αυτό το θέµα δεν έχω πολλά βιώµατα.
-Δεν είχατε εντοπίσει κάποιος να έχει ηγετικό ρόλο;
-Σε κάποια θέµατα είχε η πρώην σύζυγος µου. Όπως το αµάξι που είχα πάρει τότε. Το είχα πάρει όπως
το είχε πει η πρώην σύζυγος µου.
-Ναι...
-Δεν θα το έπαιρνα. Θα έπαιρνα κάτι άλλο χε χε! Ας πούµε τι θα φάµε σήµερα θα ρώταγε όλο τον
κόσµο. Τους γονείς της... για να πάµε για µπάνιο έπρεπε να κάνω ολόκληρη διαδικασία για να την
πείσω να έρθει.
-Ναι...
-Δηλαδή εγώ ήθελα µια γυναίκα και λόγω της δουλειάς που κάνω και το ψαροντούφεκο θα πήγαινα
κάθε σαββατοκύριακο άµα µπορούσα. Ήθελε να πηγαίνουµε εκεί. Ναι... ε τώρα σε άλλα θέµα δεν
πρόλαβα να διαπιστώσω. Παντρεµένοι ουσιαστικά κάναµε δυο χρόνια. Παντρεµένοι κάναµε δυο
χρόνια...
-Όταν συζούσατε;
-Ψέµατα παντρεµένοι κάναµε τρία χρόνια.
-Τρία χρόνια. Ας πούµε εσείς είχατε αναλάβει... εσείς δουλεύατε εκείνη όχι... το οικονοµικό, το
εξωτερικό κοµµάτι και εκείνη το εσωτερικό;
-Καλά αυτό ναι το είχα εγώ...
-Και αυτή είχε τα του σπιτιού;
-Ακριβώς!
-Εσείς πώς πιστεύετε ότι σας επηρέασε η προηγούµενη οικογένεια, οι γονείς σας και πώς σας
επηρέασε το να βλέπετε διαφωνίες...
-Κοίτα είχαν διαφωνίες σαν ζευγάρι... µεσήλικες ξέρω εγώ... προφανώς έχουν όλες τις διαφωνίες που
έχουν όλα τα ζευγάρια αλλά είναι µαζί. Δηλαδή... νοµίζω ότι είναι ένα τελείως ξεχωριστό κοµµάτι µε
την έννοια ότι εγώ αυτό δεν το έχω. Εγώ είµαι σε άλλη φάση. Εγώ είµαι µοναχός µου. Εγώ δεν έχω
κάποιον να µαλώσω µετά να δω αν θα τα ξαναβρώ µαζί του. Δηλαδή δεν πάω σπίτι να λέω α είναι
στραβός ο καναπές. ή γιατί µπήκες µέσα µε βρώµικα παπούτσια. Το µόνιµο τους θέµα. χε
-Τι τους κράτησε πιστεύετε µαζί;
-Ίσως ήταν και άλλα χρόνια... ίσως και τα παιδιά... τώρα µε την πρώτη δυσκολία χωρίζουµε! Δεν
µπαίνουν στην διαδικασία αν... σε λίγα χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ η κοινωνία και δεν µου αρέσει
αυτό.
-Είστε πιο του παραδοσιακού προτύπου...
-Ναι µαλώνεις µε την γυναίκα σου για κάτι πρέπει να κάτσετε να τα βρείτε.
-Εσείς σαν εξωτερικός παρατηρητής πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να έχουν χωρίσει;
-Όχι! Δεν λέω κάτι τέτοιο! Όχι. Δεν έχω µπει καν στην διαδικασία να πω καλύτερα να χωρίζανε. Όχι
ειλικρινά δεν το... Δεν έχω σκεφτεί γιατί δεν έγινε ή καλύτερα να γινότανε. Είναι ένα κοµµάτι όχι
πολλά χρόνια πριν αλλά είναι ένα κοµµάτι που έχουν αλλάξει βασικές αρχές µέσα στην κοινωνία και
κατά επέκταση και τώρα... όχι πως το κατηγορώ και ο άνδρας µε το παραµικρό σηκώνεται και φεύγει.
Δεν λέµε να κάτσεις να υποφέρεις προς θεού αλλά δεν κάθονται να το παλέψουν. Και η συµπεριφορά
των γυναικών έχει αλλάξει µια είναι έτσι και µετά αλλιώς.
-Πιστεύετε ότι αυτό είναι αρνητικό; Το ότι δεν δίνουν πολλές ευκαιρίες;
-Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω χρόνια να ασχοληθώ µε σχέση και δεν ξέρω. Να δω πώς είναι...
-Ναι να δείτε την αλληλεπίδραση... Είπατε ότι ναι µεν είχαν διαφωνίες οι γονείς σας αλλά
παρόλα αυτά δεν θα θέλατε οι γονείς σας να χωρίσουν ή να είχαν χωρίσει... ας πούµε οι εντάσεις
ήτανε... οι διαφωνίες µεταξύ τους ήταν ήπιες ή υπήρχαν έτσι έντονες σκηνές µέσα στο σπίτι;
-Υπήρχαν έντονες σκηνές χε χε...
-Παρουσία των τεσσάρων σας...
-Των έξι µας...
-Ναι... οι οποίες ήταν µόνο λεκτικά και σωµατικά;
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-Λεκτικά! Λεκτικά ναι... ναι, ναι... σωµατικά... είχε τις προϋποθέσεις... ο πατέρας µου... η µάνα µου
έπιανε τα σκουπόξυλα...
-Ήταν ήρεµος...
-Όχι όχι ο πατέρας µου ήταν νευρικός άνθρωπος ανέκαθεν.
-Ήταν νευρικός;
-Τότε. Τώρα είναι πολύ ήρεµος. Ήταν νευρικός άνθρωπος. Και λόγω δουλειάς και µε την δουλειά του
και αυτό... προσπαθώ να θυµηθώ πότε ηρέµησε αλλά δεν θυµάµαι...
-Ήταν εκρηκτικός;
-Νευρικός! Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! Ίσως από όταν πήρε σύνταξη. Τότε έπεσε λίγο!
-Η µαµά σας ήταν το ίδιο εκρηκτική;
-Πάντα! Σταθερή αξία η µάνα µου χε! Η µάνα µου παραµένει σταθερή αξία ακόµη και τώρα.
-Το ίδιο εκρηκτικοί ήταν και σε εσάς, προς τα παιδιά τους ή µόνο µεταξύ τους εκρηκτικοί;
-Όχι και µε εµάς. Βέβαια... βέβαια.
-Το γεγονός ότι ήσασταν το µοναδικό αγόρι είδατε διαφοροποιήσεις;
-Όχι. Όχι. Διαφοροποιήσεις υπήρχαν µε την µικρή.
-Σε ποιο θέµα;
-Εµείς οι τρεις µεγαλώσαµε τελείως διαφορετικά από την µικρή. Μια φορά είχαµε κάνει µια
ψηφοφορία αν θα την πνίξουµε ή όχι.
-Χε χε! Την είχα πιο...
-Όχι πιο... την είχα πάρα, πάρα πολύ πιο... και τώρα.
-Πόσα χρόνια διαφορά έχετε µε την µικρή;
-Δεν είναι πολλά... 6 αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικά µεγαλωµένη. Και τώρα φυσικά αυτό δεν της
κάνει καλό... είναι σε ηλικία 34 χρονών και µένει ακόµα µε τους γονείς µου.
-Από επιλογή ή από ανάγκη;
-Όχι έχει σπουδάσει και έχει µια δική της δουλειά και πάει και καλά. Αλλά... παρόλο που έχει δική της
δουλειά, πάει καλά, εισπράττει τα χρήµατα της... θα πει µπαµπά έχω αύριο την ΔΕΗ... µπαµπά το
λογαριασµό...
-Ενώ οι άλλοι τρεις...
-Καµία σχέση! Καµία σχέση και οι τρεις. Και η µεγάλη µου αδερφή και εγώ... η δεύτερη παντρεύτηκε
µικρή ναι... παντρεύτηκε µικρή ναι... εκεί πάει άλλο κοµµάτι ξέρεις... είχε δική της οικογένεια...
-Οπότε οι τρεις παντρευτήκατε µόνο η µικρή δεν έχει παντρευτεί;
-Ναι.
-Υπάρχει κάποιο άλλο διαζύγιο;
-Ναι. Ναι.
-Υπάρχει. Στην µεγάλη;
-Ναι.
-Τώρα πόσο χρονών είναι η µεγάλη;
-43, 44...
-Οπότε νέα και αυτή θα χώρισε φαντάζοµαι...
-Χώρισε την ίδια εποχή µε εµένα.
-Α την ίδια χρονική στιγµή...
-Το χτύπηµα ήταν διπλό για τους γονείς µου! Διπλό!
-Έχει παιδιά;
-Μια κόρη...
-Και έτσι σαν οικογένεια... τα δυο διαζύγιο πώς τα δέχτηκαν...
-Ε δύσκολα οι γονείς µου δυο διαζύγια... το ίδιο καλοκαίρι. Ναι...
-Θα βλέπατε οµοιότητες;
-Τι να κάνω;
-Θα βλέπατε οµοιότητες στα δυο διαζύγιο;
-Όχι. Όχι. Ήταν άλλο κοµµάτι... δηλαδή ο Γιάννης ο πρώην γαµπρός µου ήταν τελείως άλλος
άνθρωπος από ότι εγώ... όπως και η αδερφή µου είναι τελείως άλλος χαρακτήρας από την πρώην
γυναίκα µου...
-Δεν υπήρχαν οµοιότητες;
-Καµία! Καµία!
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-Από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος όταν ανακοινώσατε τα δυο διαζύγιο υπήρχαν
πιέσεις, προτροπές τέλος πάντων...
-Να µην χωρίσω;
-Είτε να χωρίσετε είτε να µην χωρίσετε...
-Να µην χωρίσω υπήρχαν βεβαίως.
-Το κοινοποιήσατε κατά την διάρκεια του διαζυγίου ή όταν είχε βγει όταν ήταν τετελεσµένο;
-Να το είχα κοινοποιήσει πού;
-Στους γονείς σας;
-Το είπα την ηµέρα που έφυγε.
-Δεν είχατε κοινοποιήσει στους γονείς σας τις διαφωνίες...
-Ε όχι δεν τα λέγαµε... δεν τους τα έλεγα.
-Για ποιο λόγο επιλέξατε να µην το πείτε;
-Γιατί θεώρησα ότι είναι κοµµάτι δικό µου... δικό µου... δηλαδή κοµµάτι εµένα και της γυναίκας µου.
Δεν έχει να κάνει µε τους γονείς µου... τι να µε βοηθήσουν... ποτέ δεν ξέρεις αλλά επέλεξα να το
διαχειριστώ εγώ και εκείνη και τελικά δεν το διαχειριστήκαµε... δεν το διαχειριστήκαµε. Το
αφήσαµε... αλλά εµπάς επί περιπτώσει όταν το είπαµε ήταν και το...
-Το τέλος...
-Ναι. Ναι...
-Τώρα στην φάση που µου λέτε... µετά που πήγατε κολλέγιο, µετά στρατό... είχατε έντονη
κοινωνική ζωή τότε;
-Όχι. Όχι...
-Αυτό πιστεύετε ότι επηρέασε τις επιλογές...
-Ναι εµένα η εφηβεία µου βγήκε στα 32...
-Τότε θέλατε να δείτε...
-Τότε µου βγήκε η εφηβεία... είναι απίστευτο... δυστυχώς...
-Γιατί τότε που ήσασταν πιο µικρός δεν είχατε κοινωνική ζωή...
-Είχα κοινωνική ζωή απλά ήταν τότε πιο κουµπωµένα τα πράγµατα, πιο συµµαζεµένα... και πιο
κουµπωµένα τα πράγµατα... µετά ήταν αλλιώς... όχι µετά ξεχαλάρωσε... πώς το λένε... χαλάρωσε
απλά ήταν πολύ πιο έντονο σε σηµείο αν δεν το έλεγχες λίγο, λίγο... να είµαι σπίτι, να είµαι µε την
γυναίκα µου, εγώ ήµουν µονίµως έξω.
-Το κάνατε αυτό...
-Όχι...
-Το µετριάζετε;
-Το µετρίαζα ενώ υπήρχαν ευκαιρίες το να είµαι κάθε µέρα έξω δεν το έκανα...
-Οπότε σας δηµιούργησε µια πίεση εσωτερική αυτό το κράτηµα... ο έλεγχος... ο αυτοέλεγχος που
προσπαθούσατε να έχετε;
-Νοµίζω ναι. Υπήρχε µια πίεση. Ξέρεις εµένα οι γονείς µου µε µεγάλωσαν µε πάρα πολύ αυστηρά
οικονοµικά κριτήρια ενώ υπήρχαν... ήταν ευκατάστατη οικογένεια... µε είχαν... µας είχαν τους τρεις
µε πολύ αυστηρά οικονοµικά κριτήρια... θα πάρεις ένα ευρώ... δεν θα πάρεις 4ευρώ ή 5... εγώ µετά...
και στις αγορές µου... γιατί οι γονείς µου µε είχαν πάρα πολύ διαφορετικά µεγαλωµένο µετά που
ανεξαρτητοποιήθηκα και είδα ότι έχω τα χρήµατα τα δικά µου το χάλασα αυτό... δηλαδή έλεγα... θα
πάω να αγοράσω αυτό το πουκάµισο... κατάλαβες τι εννοώ;
-Λειτουργήσατε αντιδραστικά...
-Δεν ξέρω αν είναι αντιδραστικό ή όχι δεν ξέρω αν είναι αντιδραστικό ή όχι αλλά πολλές σπατάλες...
-Και στο πλαίσιο του γάµου αυτό;
-Ναι! Ναι.
-Και πολλές υποχρεώσεις... δηλαδή καταφέρνατε να το ισορροπήσετε αυτό δηλαδή µπορούσατε
να καλύπτετε και τις υποχρεώσεις και τα προσωπικά σας θέλω ή τα προσωπικά σας θέλω...
-Όχι και τα δυο.
-Οπότε δεν επιβαρύνατε...
-Όχι. Και τα δυο.
-Όχι στο πλαίσιο του γάµου... πριν στην κοινωνική ζωή που είχατε την ευκαιρία να...
-Να το ζήσω...
-Ναι τι σας κράταγε;
-Τι µε κρατούσε τότε;
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-Ναι. Να µην έχετε την έντονη κοινωνική ζωή;
-Νοµίζω έτσι µου µε είχαν αναθρεµµένο οι γονείς µου. Εγώ να φανταστείς σαν νεαρός να
ξενυχτήσω σαν νεαρός τέλειωσα το λύκειο για να πάω ξηµερώµατα από κλάµπ τελείωσα το λύκειο
δηλαδή... κατάλαβες τι εννοώ... τώρα βγαίνεις και βλέπεις όλη την πιτσιρικαρία... εγώ τότε ήταν
αλλιώς τα πράγµατα. Δεν είναι πολλά χρόνια πριν αλλά αλλάξανε πολλά. Δηλαδή ένα κοµµάτι είναι
αυτό. Μετά µε τις παρέες βγαίναµε και ξενυχτούσαµε, δουλεύαµε δεν είναι να πεις ότι µου έλλειψε
απλά µετά τον γάµο µου βγήκε κάτι άλλο.
-Πολύ πιο έντονο...
-Ναι. Ναι.
-Και δεν ήταν ότι η πρώην σύζυγος σας περιόριζε;
-Δεν µε ακολουθούσε.
-Δεν σας ακολουθούσε. Δεν το ήθελε. Ούτε να ξενυχτούσε ήθελε ούτε να βγαίνει.
-Δεν της άρεσε. Και ξέρεις µια, δυο βραδιές... τρεις... γνώρισα σε ένα µαγαζί ένα τρίτο πρόσωπο...
-Είχατε και πριν ή πρώτη φορά µε αυτό το τρίτο πρόσωπο;
-Όχι καµία σχέση! Ήµουνα πιστός. Βγαίναµε παρέα µε άλλους άνδρες που ήταν παντρεµένοι... χε χε...
-Ενώ εσείς θέλατε την παρέα της;
-Ναι πολλές φορές δεν σου κρύβω ότι ήθελα να πάµε εκεί και το κάναµε πριν παντρευτούµε...
-Δεν ήταν ότι σας βόλευε η κατάσταση που δεν ήθελε να βγαίνει... ότι σας βόλευε... δηλαδή αν
είχατε επιλογή να είναι µαζί σας θα το θέλατε;
-Μετά από ένα διάστηµα µε βόλευε...
-Μετά όταν υπήρξε το τρίτο πρόσωπο η κόρη σας πόσο ήτανε;
-... Έξι µηνών... εντάξει δεν είµαι περήφανος... τώρα που το λέω µε πιάνει ένα γέλιο... τα λέω µε πιο
άνεση... τότε δεν τα έλεγα...
-Τότε το βιώνατε πώς; Όταν ήσασταν στην άλλη σχέση την παράλληλη;
-Εγώ όταν την γνώρισα η κόρη µου ήταν έξι µηνών. Για ένα διάστηµα είχαµε επαφές... πώς βίωνα το
παράλληλο;
-Ναι...
-Έβρισκα κάθε ευκαιρία να φεύγω... α ξέχασα τα τσιγάρα µου στο µαγαζί.
-Ναι. Ναι...
-Ξέρεις...
-Ικανοποιούσασταν ή το βλέπατε ενοχικά;
-Τότε µου άρεσε πάρα πολύ.
-Μετά το βιώσατε ενοχικά ή όχι;
-Εντελώς! Καταδικαστικά όχι ενοχικά απλά.
-Μετά την λήξη της παράλληλης σχέσης ή και κατά την διάρκεια;
-Μετά. Μετά όταν αποκαλύφθηκε που ήµουν εγώ παντρεµένος εννοείται... καβγάδες µε την πρώην
µου... το έβλεπα µαλακία έκανα...
-Ο ερχοµός της κόρης σας όχι το παιδάκι σαν παιδάκι πιστεύετε ότι επηρέασε την µεταξύ σας
σχέση;
-Ναι!
-Πώς;
-Αρνητικά!
-Δηλαδή τι διαφορές είδατε;
-Αφιέρωµα στην κόρη µας ο καθένας από την µεριά του.
-Απορροφηθήκατε στο παιδί; Και δεν είχατε χώρο...
-Ναι ο καθένας από την µεριά του ναι...
-Δεν εξωτερικεύατε τα συναισθήµατα σας προς εκείνη;
-Όχι. Όχι.
-Μµ..
-Και σε άλλα πράγµατα...
-Όπως;
-Στην δική µου ζωή.
-Οπότε ήταν εκείνη εκτός... ας πούµε...
-Ναι και µετά έκανα και εγώ την δική µου.
-Οπότε ένα κεφάλαιο αυτό. Μετά ήταν η πρώην σύζυγος σας ως κεφάλαιο... το τρίτο...
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-Ναι.
-Αυτό πώς θα µπορούσατε να το περιγράψετε; Τι θα έλεγε αυτό το κεφάλαιο;
-Ωραία χρόνια! Αρχικά. Εντάξει µετά γυρίσαν όλα ανάποδα αλλά ήταν ωραία χρόνια αρχικά.
-Τι το έκανε ωραίο; Τι...
-Μου άρεσε που είχα αυτή την κοπέλα. Μου άρεσε. Περνούσα καλά γιατί περνούσαµε καλά. Μετά
δεν µπορώ να καταλάβω τι έγινε και το χάσαµε τελείως. Μετά το χάσαµε... µετά είχε χαθεί η
εµπιστοσύνη, ο σεβασµός και η εκτίµηση.
-Αυτό πιστεύετε ότι είχε χαθεί προ τρίτου προσώπου;
-Ναι.
-Η εκτίµηση γιατί είχε χαθεί πιστεύετε;
-Γιατί µαλώναµε για αφορµές ασήµαντες και πίστευε προφανώς ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις.
-Ποιες προϋποθέσεις;
-Κατά την δική της άποψη δεν είµαι σίγουρος δεν µπορώ να σου πω.
-Εσείς τι εισπράττατε; Τι δεν είχατε;
-Μπαµπάς της.
-Να είστε το πρότυπο του µπαµπά της;
-Ναι.
-Το οποίο ήταν πώς;
-Παντρεύτηκε 20 χρονών, πάαρα πολύ άξιος άνθρωπος, από µικρός δούλευε όπως και ο πατέρας
µου...
-Όπως και εσείς...
-Ναι αλλά εγώ ζούσα και όλας. Δηλαδή δεν δούλευα µόνο. Αυτοί δούλευαν µόνο. Δεν είχαν καµία
κοινωνική ζωή. Και ότι κοινωνική ζωή είχανε νεαροί την είχα µε την γυναίκα τους εκείνος 20 εκείνη
18. Κοινώς να στο πω θα γελάσεις λίγο δεν ήταν περπατηµένος καθόλου ούτε ο πατέρας µου.
-Ήταν ταγµένοι στην οικογένεια και στην δουλειά.
-Ναι αυτό.
-Ναι αλλά παρόλα αυτά και εσείς ήσασταν της δουλειάς και...
-Ναι εγώ είχα την δουλειά µου αλλά το βράδυ θα ζούσα την ζωή µου. Θα έκανα την ζωή µου το
βράδυ.
-Μ! Ναι. Οπότε πιστεύετε ότι αυτό δεν την ικανοποιούσε, δεν την κάλυπτε;
-Νοµίζω ναι. Μπορεί να αναγνώριζε ότι δούλευε ότι είχα δουλειά, το αναγνώριζε. Και τις ώρες...
φυσικά δεν νοµίζω να βρεις έναν άνθρωπο να πεις ότι θα γνωρίσεις κάποια φοιτητριούλα.
-Αλλά µου είπατε ότι ο σεβασµός είχα χαθεί πριν το τρίτο πρόσωπο...
-Νοµίζω ναι. Καλά µετά χάθηκε τελείως. Νοµίζω ναι... γιατί.. υπήρχε ναι... ναι...
-Και από την πλευρά της και από την πλευρά σας;
-Από την πλευρά µου όχι.
-Την εµπιστευόσασταν.
-Νοµίζω. Άµα την έµπαινε κάτι στο µυαλό νόµιζε ότι έχει δίκιο. Δίκιο. Και πολλές φορές της έλεγα
κάτι άλλο που δεν ίσχυε αυτό που έλεγε και δεν µπορούσα και µαλώναµε.
-Και αλήθεια να λέγατε;
-Μα έλεγα αλήθεια. Έκανα ότι έκανα χε χε αλλά υπήρχαν και στιγµές που ήµουνα καθαρός. Αλλά δεν
µπορούσα να την µεταπείσω µε τίποτα.
-Αλλά της είχατε δώσει αφορµές;
-Ναι άθελα µου. Τις οποίες δεν ξέρω πότε ήταν. Δηλαδή αν µου πεις πότε της έδωσες την τάδε
αφορµή για να µην σου έχει εµπιστοσύνη δεν ξέρω.
-Εσείς αναγνωρίζετε το τρίτο πρόσωπο. Δεν είχατε κάνει κάτι το οποίο αναγνωρίζετε ως...
-Το µεµπτό, το σοβαρό όχι!
-Κάτι το οποίο αντιληφθήκατε µετά ότι για εκείνη ήταν σοβαρό ώστε να χάσει την εµπιστοσύνη
της; Εκτός από το τρίτο πρόσωπο. Πριν...
-Δεν ξέρω... εµείς σου λέω χωρίσαµε... δεν έχω παραδείγµατα... από την πρώην σύζυγο µου σαν
παντρεµένοι.
-Μοιραζόσασταν ελάχιστο χρόνο σαν παντρεµένοι...
-Ελάχιστο... πάντως λίγο.
-Τα θετικά µου µοιραζόσασταν στο πλαίσιο του γάµου µε αυτόν τον άνθρωπο τι θα ήταν;
-Τα θετικά...
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-Ναι... αυτά που τα σκέφτεστε και σας ικανοποιούσαν τότε.
-Αυτό το ξέρεις... Το παράνοµο ρε παιδί µου ξέρεις... παντρεµένη είσαι;
-Όχι.
-Έχεις σχέση;
-Ναι.
-Καιρό;
-Ένα χρόνο περίπου.
-Ναι. Δεν µπορώ να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ.Κρυβόµουνα. Ψάχνεις αφορµές για να
ξεγλιστρήσεις από το σπίτι.
-Οπότε ήταν ελκυστικό αυτό;
-Τότε ναι. Είχα µια ενοχή. Μη σε δει κάποιος, µην σε.... να σου πω κάτι.... αν θες το πιστεύεις
ειλικρινά. Επειδή πολλοί µε ρωτάνε ακόµα και δεν µε πιστεύουνε τελικά µε αυτή την κοπέλα δεν τα
φτιάξαµε. Δηλαδή σχέση δεν είχαµε παράλληλη. Είχαµε µια γνωριµία. Είχαµε κάποιες επαφές µετά εε
αλλά σχέση δεν είχαµε.
-Ελεύθερη σχέση; Συνεύρεση;
-Εννοείς;
-Μοιραζόσασταν πράγµατα; Σεξουαλική επαφή;
-Όχι όχι.
-Οπότε ήταν µια καθαρά ναι...
-Αυτό θέλω να σου πω που δεν θα το πιστέψεις δεν είχαµε σεξουαλική επαφή δεν προλάβαµε να
κάνουµε. Υπήρχε µια έλξη αλλά δεν µας δόθηκε ο χρόνος να δούµε πώς πάει.
-Μµ... οπότε ήταν...
-Ένα ξελόγιασµα σε πρώτη φάση. Εγώ φυσικά ήθελα να υπάρξει και δεύτερη φάση αλλά δεν έγινε.
Έµεινε µέσα στο µυαλό σαν κάτι ωραίο. Που δεν ξέρεις τελικά αν θα ήταν ωραίο ή όχι γιατί δεν
πρόλαβα να το ζήσω.
-Σε επόµενη φάση θα ήταν η κόρη σας ως κεφάλαιο. Αυτό τι... τι θα αναφέρατε µέσα σε αυτό το
κεφάλαιο;
-Έρωτας µεγάλος. Μεγάλος έρωτας.
-Τι νιώθετε για αυτό το παιδί;
-Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να σου πω αυτό το πράγµα. Καταρχάς περηφάνια.
-Περηφάνια... Σε ποιο πράγµα νιώθετε περηφάνια;
-Που βγήκε αυτό το παιδί. Πραγµατικά είναι ένα κοµµάτι που αλλάζει ο τρόπος που µιλάς και που
σκέφτεσαι.
-Πώς άλλαξε δηλαδή ο δικός σας τρόπος σκέψης;
-Με βοήθησε η µικρή που µου έδειξε από µωρό το κόλληµα που έχει µαζί µου. Και µε βοήθησε
πάαρα πολύ αυτό.
-Σας έλλειπε αυτό;
-Ναι... δεν το κάνω µε... αλλά δεν νοµίζω ότι θα είναι κάποια κοπέλα µαζί µου 100%.
-Όχι... δηλαδή... βέβαια δεν είναι συγκρίσιµο γιατί το ένα είναι πατρική αγάπη το άλλο
συντροφική... τι σας κάνει να συγκρίνετε αυτούς τους δυο τύπους αγάπης;
-Είναι η οικογένεια µου. Ότι και να γίνει είναι το αίµα σου και η οικογένεια σου. Ο άλλος άνθρωπος
είναι ένας ξένος άνθρωπος. Είναι στο χέρι σου αν θα τα βρεις ή όχι. Με την κόρη σου είναι και κάτι
άλλο. Με τον άλλον που είσαι µαζί του είναι ένα ξένο σώµα. Προσπαθείς ή προσπαθείτε από κοινού
να γίνεται ένα αλλά άµα το σκεφτείς κακώς τα λέω αυτά... έχεις ένα χρόνο σχέση.
-Όχι γιατί καλά κάνετε και τα λέτε. Την δική σας εµπειρία...
-Τελικά άµα το σκεφτείς ο άνθρωπος είναι µόνος του. Γεννιέται µόνος του και πεθαίνει µόνος του.
Όλα τα άλλα είναι µετά παπαρούνες.
-Δεν πιστεύετε στην παντοτινή, αιώνια σχέση;
-Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ!
-Ενώ στο θέµα του παιδιού...
-Άλλο κοµµάτι! Άλλο κοµµάτι! Δεν υπάρχει βέβαια νόµος που να σου λέει ότι η κόρη σου ότι και να
κάνεις σε αγαπάει. Όχι βέβαια. Άµα είσαι άχρηστος πατέρας θα την χάσεις. Έτσι; Αν κάνεις κινήσεις
απλές και ποιοτικές αυτό που κάνω εγώ δηλαδή δεν το λέω για να περηφανευτώ αλλά όντως είµαι
πολύ καλός µπαµπάς. Με την µικρή είναι ένα τελείως άλλο κοµµάτι του πατέρα.
-Σε όλα τα επίπεδα είστε συνεπής;
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-Ναι. Βέβαια είναι ακόµα και µικρούλα. Είναι εννιά χρονών. Και όταν θα µπει στην εφηβεία... λέω θα
βρω έναν ψυχολόγο να µε ηρεµήσει χε χε.
-Τι σας ανησυχεί δηλαδή του πατρικού σας ρόλου;
-Αχ πώς θα διαχειρίζοµαι την εφηβεία της... µε αυτά που βλέπω στο Ρέθυµνο.
-Τι βλέπετε;
-Υπάρχει πολύ εξαλλοσύνη. Υπάρχει πολύ εξαλλοσύνη.
-Που το αποδίδετε αυτό;
-Ίσως... εν µέρει ένα διάστηµα στην ανεξάντλητη οικονοµική κατάσταση. Ένα διάστηµα παντού
υπήρχε χρήµα. Τα πράγµατα ξέφυγαν και κατά επέκταση ξέφυγαν και τα πατρικά και τα µητρικά
πρότυπα. Εεε... ξέρεις στην οµάδα την καρναβαλική, είµαι εκεί 20 χρόνια περίπου, εάν έρθεις... τώρα
κάνουµε και πρόβες, βάζω και την µικρή εεε... έχουµε κοριτσάκια γυµνασίου, λυκείου.... και είναι
µέσα... και λέω είναι µέχρι τις 11 η ώρα 12. Δηλαδή... ένα κοριτσάκι 16, 15 χρονών να είναι έξω µέχρι
τις 11- 12 δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο;
-Έχουν αλλάξει τα δεδοµένα...
-Πάαρα πολύ! Μαζεύαµε τα άτοµα για να δούµε ποιοι θα συµµετέχουν στο µέγαρο και... ήρθαν από...
λύκειο ήταν... µάθαν ότι θα έρθει κάποιος µε ωραία φωνή και πλησιάσαν γιατί έγραφα εγώ τα άτοµα...
γιατί είµαι χρόνια... οι πυρήνες είµαστε 30-40 άτοµα...
-Σταθεροί...
-Σταθεροί! Που είµαστε µεταξύ µας πολύ χαβαλέ που είµαστε όλοι µεγάλοι ανθρώποι. Δεχόµαστε
συµµετοχές µέχρι ένα όριο. Μέχρι το όριο που µπορούµε να ράψουµε στολές. Σε πρήζουνε αυτά;
-Ορίστε;
-Σε πρήζουνε αυτά;
-Καθόλου! Ίσα, ίσα όλα είναι...
-Και έρχονται σιγά, σιγά κάτι κοριτσάκια, πλησιάζουν χαµογελαστά µου λένε είστε ο γραµµατέας;
Λέω εντάξει δεν είµαι ακριβώς γραµµατέας αλλά φέτος ναι. Μου λέει θα είστε και του χρόνου; Λέω
µάλλον ναι. Και µου λέει του χρόνου θα είµαι 18 εγώ. Της λέω κοπελιά να τα χιλιάσεις.
Συγχαρητήρια. Δηλαδή.... Δεν σου φαίνεται αυτό κουφό... δεν ξέρω εµένα µου φαίνεται.
-Αυτό σας ανησυχεί µην εκτεθεί σε κινδύνους;
-Κοίτα ένα παιδί καλοαναθρεµµένο, µε αρχές και σωστά πρότυπα... τώρα 9 στα 10 παιδί αν κατέβεις
κάτω είναι έξω... δεν σου λέω ότι όλα είναι... προς θεού... Η ανιψιά µου της µεγάλης µου της αδερφής
που έχει χωρίσει είναι πρώτη γυµνασίου και αρχίζει και ξεσαλώνει. Φέτος... και πολλές φορές λέει θα
πάρω τηλέφωνα τον Ίωανα... τον θείο σου. Για να την καλµάρεις... λέω το παιδί θα µε περάσει για
κανένα µπαµπούλα.
-Βλέπετε στην κόρη σας µε την ανιψιά σας διαφορές;
-Μεγάλες διαφορές! Η κόρη µου ακόµα η κουκλίτσα της, η µπάρµπι της... ε και βλέπω ότι στο
πεντέλεπτο βαριέται η µια την άλλη... δηλαδή δεν έχουν πολλά... ενώ δεν έχουν µεγάλη διαφορά
ηλικίας έχουν διαφορά. Και αποφάσισα µε την κόρη µου του χρόνου να αρχίσω το εντατικό το ξύλο...
χε...
-χε χε! προληπτικά!
-Έτσι για να υπάρχει! Μίλαγα µε κάποιον, µε ένα φύλο µου που ο γιος του είναι πρώτη γυµνασίου και
είναι.... και του λέω τι έχει πάθει ρε ο Γιάννης και µου λέει...
-Εσείς είστε υπέρ αυτού του τρόπου διαπαιδαγώγησης;
-Είµαι αυστηρός ναι. Όχι σε σηµείο υπερβολικό γιατί η υπερβολική αυστηρότητα γυρίσει
µπούµεραγνκ.
-Πώς την εκφράζετε την αυστηρότητα στην κόρη σας;
-Εεε... δεν ξέρω ακόµα. Εννοώ... δεν την έχω ανεξέλεγκτη. Δηλαδή την έχω τα σαββατοκύριακο δεν
πάει να πει ότι θα είναι όλα µέλι γάλα. Ε είναι ώρα διαβάσµατος, θα διαβάσουµε, είναι ώρα να
κοιµηθούµε θα κοιµηθούµε.
-Της βάζετε όρια;
-Ναι όσο µπορώ τουλάχιστον γιατί µετά µου ρίχνει µια µατιά και µε τουµπέρνει.
-Αλλά προσπαθείτε να µην ξεφύγειτε...
-Ναι εννοείται.
-Όσο αφορά τον πατρικό σας ρόλο όσο ήσασταν παντρεµένος βλέπετε διαφοροποιήσεις; Βέβαια
ήταν και άλλη η ηλικία του παιδιού. Σε ότι αφορά τα όρια.
-Με έκανε πιο ελαστικό. Σίγουρα! Σίγουρα!
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-Για πιο λόγο;
-Γιατί την είχα λίγες µέρες και τις λίγες µέρες που την είχα δεν ήθελα να της δώσω την αίσθηση να
την στενοχωρήσω για κάτι. Μου έλεγε µπαµπά αυτό και αγχωνόµουν γιατί δεν το είχα κάνει.
-Μετά όταν προσαρµοστήκατε εσείς και το παιδί στην νέα κατάσταση ισορροπήσατε λίγο σε
αυτό;
-Τώρα ναι. Εεε... Ξέρεις πόσα ζώα έχουµε αλλάξει σπίτι; Χελώνα πήραµε, χρυσόψαρα πήραµε,
κουνελάκια πήραµε, παπαγαλάκια πήραµε... σπουργιτάκια πήραµε χε χε...
-Χε χε...
-Τώρα έχουµε σκυλάκια... το πιστεύεις απορροφιέµαι.
-Δεν αφήνετε χώρο...
-Ναι.
-Συναισθηµατικά ή πρακτικά;
-Συναισθηµατικά.
-Νιώθετε τέτοια πληρότητα..
-Δεν νιώθω καµιά πληρότητα. Έχω ανάγκη το άλλο κοµµάτι αλλά δεν... εγώ όταν γνωρίζω µια κοπέλα
το βαφτίζω και λέω κάτσε όσο κάτσε και δεν θα κατανοήσει...
-Δεν θα;
-Δεν θα καταλάβει. Δεν το έχω ψάξει αν µε καταλαβαίνει η κοπέλα ή όχι. Εγώ την απορρίπτω.
-Γιατί;
-Γιατί όλες οι κοπέλες έχουν εκφραστεί στο θέµα της µικρής...
-Δηλαδή;
-Θετικά. Και όµως εγώ έχω...
-Τι σας περιορίζει;
-Το πώς θα το πάρει η µικρή.
-Πώς φαντάζεστε ότι θα το πάρει;
-Να σταµατήσει να θέλει να έρχεται να µε βλέπει. Όχι πως είναι σωστό. Μου το λένε όλοι και οι
γονείς µου και οι αδερφές µου. Ότι να µην το βλέπω έτσι, δεν ισχύει αυτό αλλά ακόµα δεν το έχω
καταπολεµήσει. Τώρα αυτή την περίοδο έχω γνωρίσει µια κοπέλα που είναι πάαρα πολύ καλό παιδί
αλλά την αδικώ.
-Σε ποιους τοµείς;
-Την αδικώ ότι ξέρω ότι θέλει να είναι µαζί µου και εγώ είµαι στον κόσµο µου.
-Δεν καλύπτεστε όσο θα θέλατε ή σας απασχολούν άλλα θέµατα;
-Εεε... δεν µε καλύπτει... να µου πεις τι κάθοµαι να µου έρθει η θεια φώτιση αλλά δεν είναι το άτοµο
που θα κλείσω το µαγαζί για να πάω να την βρω... και αυτό δεν µου αρέσει, δεν είναι καλό να µην
έχεις ανυποµονησία. Δεν νοµίζω ότι είναι και καλό. Τώρα στην φάση που είµαι έχω βέβαια και
πολλές έννοιες στο µυαλό µου και πολλά θέµατα να καλύψω όπου δεν είναι προτεραιότητα µου αυτή
η κοπέλα.
-Της το δείχνετε;
-Ναι της το δείχνετε και δεν τα πάµε και καλά. Είναι και αυτό που σου είπα. Αν δεν ανυποµονείς να
δεις κάποιον... είναι αυτό που σου είπα.
-Εσείς είπατε ότι ένα θέµα που σας κρατάει είναι το παιδί. Τι άλλο; Πού αυτοπεριορίζεστε
µάλλον;
-Της εποχής τα δρώµενα.
-Ε δεν πάω και εγώ πολύ καλά οικονοµικά. Έχω και εγώ τα θέµατα µου. Αλλά είναι ένα κοµµάτι το
οποίο µε περιορίζει. Όχι µε περιορίζει να της πω πάµε να πιούµε ποτό ή πάµε να φάµε αλλά µε
περιορίζει στο θέµα ότι δεν µου βγαίνει να το κάνω. Δεν µου βγαίνει... ναι δεν µου βγαίνει. Ναι...
-Αν ήσασταν ερωτευµένος;
-Θα ήταν αλλιώς...
-Αυτό το κοµµάτι της οικονοµικής κρίσης... σε ότι αφορά µετά το διαζύγιο ένα που µου είπατε
είναι ότι επηρεάζει τις σχέσεις σας, στο θέµα του πατρικού σας ρόλου σας έχει επηρεάσει;
-Ναι. Ναι αµέ. Να µην µπορώ να καλύψω τις ανάγκες της µικρής;
-Οποιοδήποτε θέµα.
-Είναι πολλές στιγµές που µου λέει τι έχεις µπαµπά γιατί εγώ αφαιρούµε και σκέφτοµαι διάφορα. Της
λέω δεν έχω τίποτα αγάπη µου απλά σκέφτοµαι διάφορα.
-Οπότε επηρεάζει κατά ένα τρόπο...
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-Ειλικρινά το παλεύω τα σαββατοκύριακα να είµαι τελείως άλλος άνθρωπος... άλλος άνθρωπος...
πιστεύω ότι ένα παιδάκι µε ποιο δικαίωµα να κάτσει να βιώσει του κάθε µεγάλου τα προβλήµατα.
Είναι άδικο.
-Οπότε προσπαθείτε να την προστατεύσετε...
-Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι αλλά ναι...
-Οπότε το οικονοµικό είναι ένα µεγάλο κοµµάτι συναισθηµατικά και πρακτικά;
-Ναι.
-Ένα άλλο κεφάλαιο θα ήταν;
-Είναι ένα καφενεδάκι που πάω και δεν χάνω αγώνα.
-Σας αρέσει; Πάντα σας άρεσε;
-Πάντα! Πάντα! Και φυσικά είναι ένα κοµµάτι ότι προτιµώ να πάω εκεί πέρα από το να πάω να δω
τη... κοπέλα µου. Αλλά όλα ξεκινάνε από εκεί που σου είπα πριν. Δεν υπάρχει το αίσθηµα της
ανυποµονησίας και το αίσθηµα του... αν όχι του έρωτα, του ενθουσιασµού ρε παιδί µου.
-Το κεφάλαιο του καφενείου πώς έχει διαµορφωθεί ας πούµε;
-Ε µε το που ήµουνα µόνος µου και έβγαινα κάθε βράδυ. Δηλαδή... προτιµούσα να βγαίνω έξω παρά
να κάθοµαι σπίτι µοναχός µου. Τώρα βέβαια το κάνω χε χε... τώρα το κάνω κάθοµαι συχνά µόνος µου
αλλά τότε δεν το έκανα. Τότε έβγαινα έξω κάθε βράδυ και έπινα.
-Γιατί πίνατε; Για ποιο λόγο;
-Εε... για δυο λόγους και ήµουνα πολύ ώρα σε µπαράκι και η παρέα... η παρέα έχει σηµασία ήτανε και
η παρέα... και το συναισθηµατικό κοµµάτι. Ξέρεις ήταν η εποχή που έλεγε τραγούδι ο Καρράς...
πωωω! Κάτω στα πατώµατα... χε χε!
-Και πώς λειτουργούσε το ποτό;
-Ε αρνητικά. Μου έβγαζε και θυµό...
-Θυµό...
-Για τα απωθηµένα που είχα.
-Ποια ήταν τα απωθηµένα;
-Το ότι είχα χάσει την οικογένεια µου, ότι είχα χάσει την κόρη µου, το ότι είχα χάσει κάποιους φίλους
εξαιτίας του χωρισµού µου και δεν σου κρύβω ότι είχα χάσει και το τρίτο πρόσωπο.
-Πολλές απώλειες...
-Απώλειες! Ωραίο αυτό!
-Η ζωή σας είχε αποδιοργανωθεί...
-Ναι... ναι!
-Τώρα;
-Τώρα αν έχω καµιά παρέα να πάµε έξω θα πιούµε κανά δυο αυτό...
-Αυτό που µου αναφέρατε σαν κεφάλαιο, το καφενεδάκι µε την τηλεόραση... αυτό πώς
λειτουργεί στην ζωή σας; Τι σηµασία έχει για εσάς;
-Καλύπτει ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ κάποια κενά µοναξιάς... δεν το κάνει απλά ζω µε την
ψευδαίσθηση ότι κάνεις κάτι. Το να συνοµιλήσεις µε τους θαµώνες του µαγαζιού, να ανταλλάξετε
πολλά θέµατα προς συζήτηση, δεν λέµε µόνο για αθλητικά λέµε και διάφορα. Ε ναι σου λέω ζεις µε
την ψευδαίσθηση ότι ξεγελάς το θέµα αυτό. Και παράλληλα... αν ήµουν ερωτευµένος µε την κοπέλα
θα ήταν αλλιώς ναι... ναι όχι...
-Σαν µέσο να αποφύγετε το συναίσθηµα της µοναξιάς;
-Ναι αντί να δω τον αγώνα σπίτι πάω εκεί πέρα.
-Το θέµα της µοναξιάς αν το βλέπαµε σαν θεµατική. Από τον γάµο µέχρι και σήµερα υπήρχε έτσι
µια συστηµατικότητα; Δηλαδή κυριαρχούσε πάντα αυτό το συναίσθηµα;
-Νοµίζω ναι.
-Πάντα... προ γάµου;
-Προ γάµου όχι τόσο.
-Από τον γάµο και µετά δηλαδή.
-Και στο πλαίσιο του γάµου υπήρχε αυτό το συναίσθηµα;
-Αρκετές φορές ναι. Ξέρεις δεν είναι πάντα αρνητικό συναίσθηµα. Δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές
χαίροµαι την µοναξιά µου.
-Η σχέση σας µε την µοναξιά ποια είναι;
-Κοίταξε... ε... ένα κοµµάτι το οποίο δεν σου αφήνει περιθώρια να αφιερωθείς να ξαναφτιάξεις την
ζωή σου, να βρεις µια κοπέλα να ασχοληθείς... αλλά ένα κοµµάτι είναι η κοπέλα να σου δίνει το
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αίσθηµα να την θέλεις σε σηµείο ανυποµονησίας. Δηλαδή να προτιµάς να την δεις παρά να πας σπίτι
σου ή να πας στο καφενείο. Αν ... από την µια µου αρέσει αλλά από την άλλη θέλω και το άλλο...
-Την συντροφικότητα ας πούµε... Στην µοναξιά τις σας αρέσει;
-Υπάρχει πλήρη συνεννόηση. Χε χε!
-Χε χε!
-Τα βρίσκεις όλα. Θα κάνεις το πρόγραµµα σου, ξέρεις τι θα κάνεις, θα φτιάξεις τον κήπο σου, τα
λουλουδάκια σου. Θα δεις τηλεόραση... υπάρχει συνεννόηση δεν υπάρχουνε... δεν χρειάζεται να
διαφωνείς για την σειρά των πραγµάτων.
-Και τα αρνητικά της;
-Δεν σε βοηθάει να λυθούν κάποια προβλήµατα σου.
-Μµ...
-Και νοµίζεις αλλά τελικά... σου δηµιουργεί και κάποια είδους κόµπλεξ...
-Δηλαδή;
-Αν το συνεχίσω... χε χε...
-Τι κόµπλεξ µπορεί να δηµιουργηθούν;
-Αν είσαι µε µια κοπέλα για να δεις αν υπάρχει συνεννόηση ή όχι... έχεις την αίσθηση ό,τι ότι λες
είναι σωστά. Να επιµένεις σε αυτό... και αυτό γιατί έχεις µάθει να αποφασίζεις εσύ για τα πάντα.
-Μια ακαµψία δηλαδή... στην σκέψη...
-Δηλαδή η αποστασιοποίηση από την προσωπική σου ζωή δηµιουργεί κάποια είδους κόµπλεξ. Και
φυσικά µεγάλο εγωισµό.
-Αυτή ακαµψία εντός εισαγωγικών σε επίπεδο συµπεριφοράς, εγωισµού και όλα αυτά την είχατε
και στο πλαίσιο του γάµου;
-Όχι. Όχι. Αυτό ήταν τελείως άλλο κοµµάτι. Ναι...
-Εσείς τώρα πού θα κλίνατε συντροφιά ή µοναξιά;
-Αναλόγως το άτοµο.
-Αναλόγως το άτοµο. Δεν είστε φανατικά είτε στο ένα είτε στο άλλο.
-Όχι. Όχι. Αν έβρισκα µια κοπέλα που να µε καλύπτει εννοείται!
-Είδατε να διαφοροποιήστε στις σχέσεις σας σε σχέση µε το πώς ήσασταν προ γάµου, µετά
διαζυγίου;
-Όχι δεν το έχω συγκρίνει. Δεν το έχω συγκρίνει. Βέβαια υπάρχει βελτίωση. Αλλά δεν το κάνω
συγκριτικά. Δεν το κάνω συγκριτικά όχι. Αλλά από τα λάθη µαθαίνεις ούτως η αλλιώς. Αν δεν
µαθαίνεις πάει να πει ότι αλλά είναι και αυτό που σου είπα δεν έχω πάρα πολλά βιώµατα µε σχέση
σοβαρή για να δω πώς θα πάει... το καταρρίπτω νωρίς, νωρίς και είναι άδικο για να την κάθε κοπέλα.
Βέβαια το έχω µετανιώσει...
-Γιατί όµως;
-Γιατί το έχω µετανιώσει;
-Ναι.
-Γιατί είδα ότι είναι σωστή η τάδε κοπέλα εγώ την... εγώ την έκανα να φύγει.
-Την αποµακρύνατε;
-Ναι.
-Έχετε γίνει πιο καχύποπτος, πιο ευαίσθητος...
-Πιο καχύποπτος. Το καταρρίπτω πριν καν γίνει η δίκη.
-Γιατί δεν το αφήνετε να εξελιχθεί και όπως βγει...
-Γιατί µε πείραξε πάρα, πάρα πολύ αυτό που µου έκανε εκείνη η κοπέλα που µε απέρριψε χωρίς καν
να κουβεντιάσουµε.
-Μµ...
-Ναι άλλα µου είχε δείξει.
-Χρεώνετε κατά ένα τρόπο και το διαζύγιο σας;
-Το διαζύγιο δεν το χρεώνω γιατί κατά ένα τρόπο δεν υπήρχαν πολλές µαυρίλες παρόλο που χωρίσαµε
τελικά. Φυσικά χρεώνω που έχασα την κόρη µου αλλά δεν την χρεώνω ούτε την καταδικάζω, ούτε την
κατηγορώ γιατί δεν παύει να είναι µάνα του παιδιού µου. Οπότε... Εκείνη µε απέρριψε... ουσιαστικά
εκείνη από νωρίς µε ακύρωσε και προφανώς µου έδωσε το δικαίωµα να γνωρίσω µια άλλη κοπέλα.
-Εισπράξατε δηλαδή το αίσθηµα της απόρριψης;
-Ναι. Εννοείται!
-Το οποίο πιστεύετε ότι σχετίζεται µε τις επόµενες επιλογές σας δηλαδή το να αποµακρύνετε...
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-Άθελα µου ναι! Άθελα µου ναι... ναι εγωιστικό είναι... το να προστατεύεις τον εαυτό σου συνέχεια
αδικείς τον άλλον.
-Πιστεύετε ότι έχετε αδικήσει;
-Ναι. Και την κοπέλα που είµαστε τώρα αλλά παράλληλα κάθοµαι για να δω µήπως νιώσω καλύτερα
αλλά δεν είµαι ερωτευµένος. Όταν είσαι ερωτευµένος δεν υπάρχει καµία είδους προστασία. Πας και
κουτουλάς στο τοίχο χωρίς κράνος. Αν µε δεις κάπου µε την κοπέλα µην της πεις δεν είναι
ερωτευµένος µαζί σου.
-Χε χε! Ούτε κατά διάνοια!
-Θα σου πω κάτι... λέει πάµε στις φράουλες και της λέω ναι πάµε... γνωρίζονται µε αυτή την κοπέλα η
αδερφή µου. Και της λέω θα πάω... και µου λέει δεν θα έρθω γιατί έχει έρθει µια φίλη µου και λέω
µέσα µου ωραίαα! Και µου λέει τελικά θα έρθω και εγώ και λέω εντάξει έλα... είδες τώρα... κοροϊδία
δεν είναι; Με προβληµατίζει ότι δεν υπάρχει το αίσθηµα µην την χάσω αυτή την κοπέλα.
-Ναι...
-Ναι... έρχονται και απόκριες...
-Είναι και του Βαλεντίνου...
-Μπα... οι απόκριες είναι απόκριες η οµάδα έχει πολλά µέλη... χε
-Αλλά για να παραµένετε κάποιο λόγο θα έχετε...
-Ναι έχω κάποιο λόγο... να µου πεις είναι σοβαρός... αλλά λέω κάτσε να δεις... δεν σου λέω να
ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις αα είµαι ερωτευµένος αλλά κάτσε να δεις πώς πάει... που έχω
θέµατα... δεν τα βρίσκουµε γιατί εκείνη θεωρεί εµένα αδιάφορα και ότι είµαι... ότι την γράφω! Ναι
τέλος πάντων... αυτό είναι ένα άλλο κοµµάτι...
-Είναι και αυτό ένα κεφάλαιο...
-Μικρό... µικρό βέβαια...
-Χε... Κάποιο άλλο κεφάλαιο;
-Εε... το µαγαζί.
-Αυτό τι κεφάλαιο είναι;
-Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Πάρα πολύ. Απλά θα ήθελα να υπάρχει µια παραπάνω
βοήθεια.
-Δηλαδή από ποιον;
-Να έχει παραπάνω δουλειά. Να έχει δουλειά. Να... έχω ζήσει και εποχές που δεν σταµατούσαµε
λεπτό. Τώρα είναι αλλιώς.
-Παρόλα αυτά παίρνετε από την δουλειά σας ικανοποίηση παρόλο που είναι το οικονοµικό σας
πιο περιορισµένο...
-Ναι. Μου αρέσει πολύ στο µαγαζί. Μου αρέσει. Ναι... µου αρέσει να κάθοµαι στο γραφείο µου, να
εξυπηρετώ πελάτες, µου αρέσει η δουλειά µου, µου αρέσει... 30 του µήνα δεν µου αρέσει η δουλειά
µου.
-Ήταν ένα βασικό στήριγµα η δουλειά σας κατά την διάρκεια του διαζυγίου και µετά πέρα από
το οικονοµικό;
-Να ξέρεις ένα κοµµάτι που τράβηξε στο θέµα του ποτού ναι... µε προσγείωσε... πήγε να ξεφύγει...
ξυπνούσα 11-12 η ώρα το µεσηµέρι... δεν γίνεται.
-Σας συγκράτησε...
-Λέω θα το κλείσω... λέω δεν γίνεται να πηγαίνουν οι υπαλλήλοι και εγώ να πηγαίνω 12 η ώρα...
-Ε βέβαια... σαν άµυνα ήταν το ποτό και η δουλειά...
-Αυτά τα δυο... και επειδή εδώ δεν είναι σαν την Αθήνα... γνωρίζεται ο κόσµος... αν ήµουν στην
Αθήνα θα ήµουν ήδη σε κανένα κέντρο απεξάρτησης. χε χε
-Χε χε...
-Δηλαδή σκεφτόµουν ποιον έχω απέναντι µου, δίπλα µου... εµένα σε αυτό το κοµµάτι µε βοήθησε...
-Η δουλειά κατά την διάρκεια του διαζυγίου και µετά ήταν ένας τοµέας που σας κάλυψε
κάποια...
-Ναι πολλά κενά.
-Σας βοήθησε δηλαδή...
-Ναι γιατί είχα µια µόνιµη ασχολία... θα πάω εκεί θα ξεχαστώ ας πούµε.
-Καταλαβαίνω ναι...
-Να ρωτήσω... όταν µένατε στο συζυγικό σπίτι φύγατε εσείς ή ή πρώην σύζυγος;
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-Αυτό ήταν το περίεργο δηλαδή... επέλεξε να µην µείνει εκεί πέρα. Αν µου ζητούσε να έφευγα θα
έφευγα για να µείνει το παιδί... να µην αλλάξει... αυτό δεν µπορώ να καταλάβω... και το σπίτι
ακύρωση;
-Ήταν κοινό το σπίτι ή δικό σας;
-Όχι το είχα χτίσει εγώ. Εκείνη επέλεξε να γυρίσει στον µπαµπά της δηλαδή να πάει δίπλα... πήρε κάτι
µαλακίες κάτι κουζινικά.
-Οπότε εκείνη επέλεξε να φύγει από την κατοικία;
-Ναι. Ναι. Ναι.
-Ακύρωση το θεωρείτε;
-Ναι το θεωρώ σαν ακύρωση. Αλλά δεν είχε σκεφτεί ότι αλλάζει περιβάλλον το παιδί εντελώς βίαια!
Από την µια στιγµή στην άλλη. Δε σου κρύβω τις πρώτες µέρες που είχα την µικρή, τα πρώτα
απογεύµατα ήµασταν σε µια κατάσταση... δεν δεχόµουνα βοήθεια από γονείς ή από αδερφές... όχι
οικονοµική... Οπότε µια µέρα την είχα και είχε το σπίτι ένα τραπέζι και δυο καρέκλες χε 150
τετραγωνικά σπίτι φαντάζεσαι να έχει ένα τραπέζι και δυο καρέκλες είδα την µικρή κουµπωµένη και
ξέρεις τι έκανα την άλλη µέρα; Μέσα σε δυο µέρες πήγα µοναχός µου διάλεξα νέα έπιπλα... νέα
κουζινικά, νέα πιατικά, νέα µαχαιροπίρουνα... τα πάντα! Έλεγξα την παραµικρή λεπτοµέρεια! Εγώ
µόνος µου! Ούτε η αδερφή µου ούτε η µάνα µου κανένας! Μόνος µου! Μέσα σε δυο µέρες... τις
ντουλάπες... πήγα και τις αγόρασα καινούργια ρούχα καταρχήν. Τα ρούχα µου υπήρχαν ούτως η
αλλιώς... τα πάντα την πιο µικρή λεπτοµέρεια! Την πιο µικρή λεπτοµέρεια. Το τάδε κηροπήγιο, το
τάδε βάζο... αυτό το πράγµα είναι δηλαδή... που µιλάω µε γυναίκες φίλες µου που πιάνω την
κουβέντα... µου λένε Ίωανα όχι πως είναι πρωτόγνωρο και άλλοι το κάνουνε... µέσα σε δυο τρεις
µέρες το γέµισα... στην κυριολεξία το γέµισα. Έφευγα από το µαγαζί και πήγαινα και διάλεγα
κουρτίνες... χε... σεντόνια, µαχαιροπίρουνα, πιατικά, ρούχα, έπιπλα, τα πάντα! Μετά πήρα ένα µπλοκ
επιταγών και πήγα στο τζάµπο στο Ηράκλειο εκεί καταστράφηκα! Καταστράφηκα! χε! Τις αγόρασα
τα πάντα από παιχνίδια! Δηλαδή είχα φτιάξει ένα στούντιο. Αν µπει κάποιος µέσα από την µια στιγµή
στην άλλη και ήταν όλα ολοκαίνουργια! Ανέγγιχτα!
-Πωω ναι... και η µικρή...
-Όταν γύρισε αλλιώς... και µετά βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου να την έχω...
-Το δικαστήριο τι όρισε;
-Το δικαστήριο αρχικά είχε ορίσει Τετάρτες, Δευτέρες, Σαββατοκύριακα και καλοκαίρια. Τώρα όταν
η µικρή άρχισε να έχει υποχρεώσεις, διαβάσµατα στο δηµοτικό από κοινού συµφωνήσαµε να
παραµείνουν οι αργίες, οι γιορτές και τα καλοκαίρια απλά κάθε µέρα δεν την έχω γιατί έχει δασκάλα
τα απογεύµατα και αντί αυτού την έχω σαββατοκύριακα. Την έχω από Παρασκευή απόγευµα µέχρι
Κυριακή βράδυ.
-Αυτό ήταν µια θεµατική και µε άλλους πατέρες. Ότι µέχρι να βγει το δικαστήριο υπήρχε αυτή η
στέρηση... οι µητέρες δεν θέλανε να δώσουνε τα παιδιά στους πατέρες. Σε άλλες περιπτώσεις
οµαλά σε άλλες δεν επιλύθηκε. Δηλαδή παρόλο που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου τελικά
δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Σε αυτό το θέµα πώς τοποθετήστε;
-Να σου πω κάτι. Νοµίζω ότι είναι ένας τύπος εκδίκησης. Γιατί µιλάω και µε άλλους διαζευγµένους
που έχουν πολύ σοβαρότερα προβλήµατα επικοινωνίας στο θέµα των παιδιών και θεωρώ ότι κάπου,
κάπου δεν ξέρω αν το κάνουν άθελα τους ή ηθεληµένα υπάρχει το θέµα της εκδίκησης µε το παιδί.
-Πιστεύετε και µετά από χρόνια;
-Μετά από χρόνια όχι! Εντάξει...
-Όταν αυτό ισχύει µετά από χρόνια... π.χ. µετά από 3 χρόνια µέχρι και 15... τι πιστεύετε ότι έχει
συντελέσει ώστε οι µητέρες να είναι αρνητικές προς τον πατέρα... όταν δεν είναι θέµα να
κινδυνεύει η σωµατική ακεραιότητα των παιδιών...
-Για τόσο µακροπρόθεσµα που το λες δεν ξέρω. Και δεν ξέρω γιατί εµένα δεν µου έχει τύχει... και
µετά είναι ότι τα παιδιά µεγαλώνουν... ένα κορίτσι, ένα αγόρι αν πει θέλω να δω τον πατέρα µου πώς
θα το εµποδίσεις... θα το κλειδώσεις;
-Σε περιπτώσεις που γίνεται πλύση εγκεφάλου στα παιδιά... παίρνουµε την πλευρά των πατέρων
τώρα... που άρνηση των παιδιών είναι προϊόν πλύσης εγκεφάλου. Πιστεύετε ότι µπορεί να
διαρκέσει τόσα χρόνια η πλύση εγκεφάλου σε ένα παιδί;
-Όχι! Νοµίζω ότι και η ίδια η µάνα αν είναι κακοπροαίρετη θα µαλακώσει. Τώρα µπορεί να υπάρχουν
και περιπτώσεις που ισχύει για πάντα... δεν ξέρω. Αλλά νοµίζω ότι µε τον χρόνο θα µαλακώσει έτσι
πιστεύω εγώ.
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-Τώρα στις περιπτώσεις των µητέρων που θέλουν τις επαφές των παιδιών τους µε τον πρώην
σύζυγο...
-Ναι και αυτό το έχω δει...
-Και αυτοί να µην θέλουν...
-Ναι έχω δει τέτοιες περιπτώσεις και το θεωρώ τελείως ανήθικο.
-Γιατί πιστεύετε ότι έχουν αυτή την στάση;
-Δεν ξέρω. Έχω µια γνωστή που κάνουν παρέα τα παιδιά µας και µου λέει δεν... αυτός τι κάνει... κάνει
ότι λέει το δικαστήριο. Αν του πω κράτα τα µια µέρα παραπάνω µου λέει όχι δεν θέλω.
-Αυτό γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν;
-Αυτό το κάνει γιατί το θεωρεί καθαρά θέµα υποχρέωσης. Το θεωρεί υποχρέωση όχι καθήκον να
πάρει την µικρή τις τάδε ώρες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και παραδείγµατα τα οποία είναι... εε
καθίκια οι άνδρες...
-Ότι δεν αναλαµβάνουν επί της ουσίας...
-Ναι ναι υπάρχουν πολλοί πάρα πολλοί πατέρες. Εγώ αυτό το θεωρώ τελείως ανήθικο δηλαδή να
ξυπνήσω και να πω θα προτιµήσω να πάω εκεί παρά να δω την µικρή. Α όχι! Με τίποτα!
-Όταν τα παιδιά έχουν άρνηση να πάνε στο πατέρα ενώ έχει βγει το δικαστήριο;
-Με διεκδίκηση και µε πράξεις να δείξει στην µικρή ότι αξίζει να είναι µαζί και αν έχει πιστεί από την
µαµά ότι τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Αν εγωιστικά το πάρει και συνεχίσει και αυτός την άρνηση
εντελώς θα µεγαλώσει χωρίς πατέρα! Και µετά από χρόνια όταν ο πατέρας αναζητήσει την παρουσία
του παιδιού του όταν το παιδί είναι µεγάλο το παιδί δεν θα το δέχεται. Το παιδί δεν θα το δέχεται.
Έχω και παραδείγµατα ο µπαµπάς να µην θέλει το παιδί, το παιδί να µεγαλώνει µόνο µε την µάνα του
αλλά µετά από χρόνια το παιδί άρχισε να αναζητάει τον µπαµπά και να κάνει προσπάθειες και ο
πατέρας να είναι στον κόσµο του.
-Τίποτα... πολλοί πατέρες λένε όταν είχαν την άρνηση και των µητέρων και των παιδιών ότι
σταµάτησαν ότι δεν ήθελαν να πιέσουν περαιτέρω το οικογενειακό σύστηµα...
-Μαλακίες!
-Δηλαδή τι παραιτήθηκα να βλέπω την µικρή; Το παιδί του;
-Ναι ότι µόνο τραυµατικό θα ήταν να το παίρνει µε το ζόρι...
-Με το ζόρι... πώς να το παίρνεις µε το ζόρι;
-Κατά την γνώµη των πατέρων να έχουν πλύση εγκεφάλου τα παιδιά ή το παιδί οπότε υπάρχει
τέτοια άρνηση, απόρριψη προς τον πατέρα τους οπότε και ο πατέρας....
-Κοίτα εγώ έχω µια άλλη φιλοσοφία πάνω σε αυτά τα θέµατα... ο πατέρας δεν είναι να κάνει πλύση
εγκεφάλου για την πρώην γυναίκα του προκειµένου να κερδίσει το παιδί. Θα το χάσει το παιδί γιατί το
κάθε παιδί δεν είναι χαζό και όταν µεγαλώνει κρίνει µοναχό του. Βλέπει και κρίνει. Η ψυχολόγος µου
είχε πει ότι ένας λόγος που έχω κερδίσει την µικρή είναι ότι το παιδί αντιλαµβάνεται. Βλέπει πώς
είναι µε τον µπαµπά βλέπει πώς είναι µε την µαµά. Δεν έχω κάτσει ποτέ να της πω η µάνα σου, η
τάδε, η δείξε...
-Η µητέρα της...
-Φαντάζοµαι πως ναι... δεν ξέρω... φαντάζοµαι πως ναι. Η πεθερά µου φαντάζοµαι θα της έχει κάνει
καµιά πλύση εγκεφάλου.
-Είχατε εντοπίσει στοιχεία;
-Όσο ήµασταν µαζί όχι.
-Σε αυτή την περίπτωση πως... αν τα παιδιά έχουν υποκύψει σε αυτή την πλύση εγκεφάλου...
-Να δείξει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει οι γονείς ή η µαµά ή η γιαγιά σου. Ότι δεν είναι έτσι. Όχι να
κάνει πράγµατα που δεν του βγαίνουν. Όχι να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Να δείξει αν αγαπάει το
παιδί του, αν θέλει να είναι µε το παιδί του.
-Και αν δεν θέλει το παιδί να τον δει πώς µπορεί το παιδί να το δείξει;
-Να προσπαθεί. Δεν παύει να είναι παιδί σου. Δεν είναι µε το συµπάθιο γκόµενα σου...
-Οπότε πλήρη διεκδίκηση... συναισθηµατική διεκδίκηση στο παιδί.
-Ναι! Ναι µέχρι το παιδί να είναι σε ηλικία να αντιλαµβάνεται, να κρίνει µόνο του και να ξέρει ποιος
είναι ο µπαµπάς και ποια είναι η µαµά του. Μπορεί και οι δυο να έχουν δίκιο. Μπορεί να είναι και οι
δυο σωστοί. Έτσι; Εγώ το λέω για την µικρή και την µαµά της δίνει µια ωραία ανατροφή, το βλέπω,
το ξέρω.
-Πολύ βασικό αυτό.
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-Βλέπω το σαββατοκύριακο κάποιες κινήσεις... µπροστά της δεν το λέω... ε λέω εντάξει δηλαδή...
ξυπνάµε το πρωί... παραδείγµατα µικρά τι να σου πω τώρα... από εκεί πήρε... εγώ την είχα µόνο
σαββατοκύριακα και γιορτές. Από εµένα έχει πάρει άλλα ερεθίσµατα από την µάνα της έχει πάρει
άλλα ερεθίσµατα. Εγώ έχω παλέψει πάρα πολύ στο θέµα δυναµικότητας. Να είναι άτοµο µε
προσωπικότητα, να είναι δυναµικό άτοµο, ότι λέει να το λέει. Να κάνει όταν κάποιος την αδικεί... να
µιλήσει όχι να κάθεται έτσι και να µην µιλάει. Να διεκδικήσει. Να είναι άνθρωπος δυναµικός.
Και το έχω δει και µε οµιλία και µε κινήσεις που κάνει.
-Και από την πλευρά της µαµά της τι πιστεύετε ότι της έχει µεταδώσει θετικά;
-Το θέµα του... ωραρίου... το θέµα του διαβάσµατος προφανώς. Πράγµατα άλλα... εγώ είµαι ο
µπαµπάς και αυτή η µαµά. Άλλα. Εγώ αναγκάστηκα να κάνω και πράγµατα άλλα που κάνουν οι
µανάδες. Πήρα το βιβλίο... πώς το λένε η Βέφα... πώς το λένε. Πήρα το βιβλίο της για να µαγειρεύω.
-Με αφορµή το παιδί εξελιχθήκατε και εσείς σε πράγµατα που πριν δεν θα το σκεφτόσασταν;
-Ναι.
-Και σε αυτό το βιβλίο τι τίτλο θα δίνατε;
-Εκεί οι απόψεις είναι διφορούµενες. Θα κάνουµε άλλη συνεδρία;
-Από εσάς εξαρτάται. Ήταν η πρώτη εντύπωση, να δείτε...
-Μου άρεσε!
-Ωραία!
-Δεν το περίµενα!
-Χαίροµαι!
-Βοηθάει ο ψυχολόγος! Που να πάω στον άλλον τον...
-Ίσως τον έχετε συνδέσει αρνητικά. Ίσως και εγώ αν τύχαινα σε εκείνη την φάση να µε συνδέατε
αρνητικά.
-Ναι... είναι αναλόγως τις περιπτώσεις ναι... και έχω πάει και σε άλλους ψυχολόγους, σε
παιδοψυχολόγους για ένα διάστηµα την πήγαινα...
-Με την δική σας πρωτοβουλία ή της µαµάς της;
-Με δική µου. Για να ανακαλύψω τι έχει µέσα του το παιδί στο µυαλό του. Και µετά µιλήσαµε αλλά
δεν µε γεµίσαν όλες δηλαδή...
-Είναι βέβαια διαφορετικό το πλαίσιο... είναι ερευνητικό, έχει και θεραπευτικές προεκτάσεις
σίγουρα όταν εξωτερικεύει κάποιος τα συναισθήµατα του κατά την γνώµη µου... όχι ότι έχει
πρόβληµα ή κάτι... αλλά για όλους είναι θεραπευτικό η εξωτερίκευση των βιωµάτων µας...
-Εσείς οι ψυχολόγοι λύνετε πράγµατα µόνοι σας;
-Δεν µπορούµε και εµείς οι ίδιοι οι ψυχολόγοι για να µην... µπορεί να βλάψεις και τον άνθρωπο...
αν δεν προσπαθήσεις να διερευνήσεις τον εαυτό σου έχει και προεκτάσεις στον άλλον...
-Πάντως το αγόρι σου πρέπει να είναι ήρωας!
-Ποιος;
-Το αγόρι σου πρέπει να είναι ήρωας.
-Ο;
-Το αγόρι σου πρέπει να είναι ήρωας. Να τα φτιάξει µε ψυχολόγο ήρωας!
-Χε χε!
-Αν πάει να κάνει κάτι θα τον ψυχολογήσεις.
-Όχι όλοι στις ίδιες διαδικασίες µπαίνουµε.
-Τώρα πήγα να σε ρωτήσω αν δουλεύει αυτό. Όταν ήµουν µικρός είχα διαβάσει ένα βιβλίο που έγινε
ταινία, µου είχε κάνει τόση εντύπωση ο τίτλος της ταινίας, µου άρεσε τόσο... τόσο πολύ... που µε τα
βιώµατα µου κάπως ταιριάζει. Ίσως αυτό να έβαζα.... «Όλα είναι Δρόµος».
-Όλα είναι δρόµος... Δεν την έχω δει...
-Παίζει ο Βέγγος. Αν το σκεφτείς... ναι...
-Στο όλα είναι δρόµος... σε ποιο σηµείο ταυτίζεστε;
-Με το όλα είναι δρόµος εννοώ ότι τελικά όλα είναι βιώµατα και συνεχής αγώνας. όλα τα άλλα είναι
που ακούς... αλλάζουν όλα...
-Όλα είναι ευµετάβλητα λέτε στην ζωή;
-σιωπή... δεν είµαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Έτσι το βλέπω εγώ.
-Μµµ... Εσείς βιώνετε την ζωή σας έτσι ευµετάβλητα όλα ή έχετε και κάποιες σταθερές; Κάποια
που τα θεωρείτε σταθερά;
-Έχω σταθερές... κάτι που θεωρώ σταθερή αξία είναι το εγώ µου.
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-Δηλαδή µε ποια έννοια;
-Πιστεύω στο εγώ. Πολλές φορές δεν µου αρέσει αλλά... παράλληλα θα το δικαιολογήσω.
-Μµ... θα τεκµηριώσετε την άποψη σας...
-Ένας είχε πει ένα τραγούδι... αυτός που πέθανε στην Θεσσαλονίκη... που φορούσε το µαντήλι... ένα
από αυτά που έχει γράψει είναι λέει εεε «Κοιτάω τον καθρέφτη και αντί να ρίξω µια µπουνιά
χαµογελώ στον ψεύτη» καταλαβαίνεις τι λέει... ξέρω ότι έχω κάνει πολλά, τι λάθη έχω κάνει και όµως
δεν µε ακυρώνουν, τα υποστηρίζω.
-Δεν τα έχετε µετανιώσει δηλαδή;
-Από τα λάθη µου;
-Μ!
-Έχω µάθει από αυτά. Αν έχω µετανιώσει. Όχι υπάρχουν κάποια που τα έχω µετανιώσει. Υπάρχουν
πολλά που µετανιώνω.
-Τα κυρίαρχα λάθη σας ποια θα λέγατε ότι είναι;
-Που παρόλο που είχα και εγώ παράπονα δεν έκατσα να παλέψω και εγώ τον γάµο µου. Αυτό.
-Πιστεύετε ότι είχατε περιθώριο για αυτό;
-Πιστεύω ναι.
-Σας βοµβάρδισα για πρώτη φορά...
-Όχι ωραία ήταν! Είπαµε και πράγµατα παράλληλα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Ένα παράδειγµα ιχνογραφικού έργου µε διαζευγµένη µητέρα
Τόπος: το σπίτι (Π)
Ηµεροµηνία: 18/2/2013 (47η συνάντηση)
Χρόνος: 18:30 - 19:30
Στόχος: -«Κάνε µια ζωγραφιά που να σχετίζεται µε τον τρόπος που βίωνες τον γάµο
σου».
«Μέσ’ στο Παράπονο Ζωή» - Funnie Hurst..

-Είναι µια ποιήτρια δεν είναι φοβερό; Κάπου το βρήκα και το έγραψα.. αυτό µου αρέσει πολύ... δεν
είναι τέλειο; Δεν τα βλέπεις αυτά στο Ίντερνετ; Γράψε λόγια σοφών.. είναι τέλειες! Είναι πολύ
ωραίες.. είναι πολύ ωραία...
-Εδώ λες πάντα..
-Το πάντα είναι το ζώο..
-Το αρκουδάκι...
-Ναι.. αυτό το είχα βρει στον υπολογιστή πάλι σε σχέση µε το πάντα, το τι ακριβώς είναι το πάντα
ενώ µας αρέσει είναι τέτοιο ζώο κατά βάθος. Και µε αυτό µπορούσα ας πούµε να πω αυτόν τον
άνθρωπο. Αυτά είναι λόγια µιας ψυχολόγου και µου έκαναν κλικ και τα έβαλα. Γιατί απόλυτα τον..
απόλυτα όµως.
-Θα ήθελες λίγο να µου µιλήσεις λίγο για την ζωγραφιά σου να µου την εξηγήσεις;
-Ναι... εδώ τα µαλλιά του είναι σγουρά, κάποια στιγµή τα είχε πολύ πιο σγουρά, αφού του έλεγα ότι
αν σε γυρίσω ανάποδα θα σε κάνω σφουγγαρίστρα. χεχε.
-Αυτός εδώ είναι ο Τάσος;
-Ναι ο Τάσος είναι. Ναι... όταν φερόταν άσχηµα µε βία καταρχάς ήταν σαν ένα τέρας να πω; Δεν
µπορούσαµε βέβαια, δεν είχαµε την δύναµη να του... να τον κουµαντάρουµε έτσι που φερόταν. Εδώ
είναι µόνο ο Ο. η Σ. δεν υπάρχει γιατί την Σ. προσπαθούσα όταν ήταν µικρή αλλά και όταν µεγάλωνε..
ήταν στην µαµά µου επίτηδες για να µην τα βιώνει και εκείνη...
-Με ποιο κριτήριο κράταγες τον Ο.;
-Τον Ο. δεν µπορούσα να τον αφήνω στην µαµά µου γιατί ήταν άρρωστος. Πάντα τον είχα εγώ. Δεν
εµπιστευόµουν άνθρωπο πέρα από εµένα.
-Εξαιτίας της ασθένειας;
-Ναι. Δεν έλλειπε πάντα η Σ. αλλά έλλειπε συχνά. Βέβαια λείπαµε και όλας στο Ηράκλειο. Δεν είναι
πως είχα αποκοπεί τελείως από την µικρή αλλά ήταν πολλές φορές όταν πηγαίναµε στο Ηράκλειο.
-Αυτή η χειρονοµία που έχει;
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-Εντάξει εγώ δεν ξέρω να το κάνω αυτό.. κανονικά αλλά έτσι που έκανε τα χέρια του, που έκανε έτσι
τα µάτια του, για αυτό έκανα µεγάλα µάτια. Έτσι έκανε. Αυτό το αµόκ τον έπιανε έτσι...έτσι ακριβώς.
Τα µάτια του, τα δόντια του µας έδειχνε..
-Εδώ που κάθεστε εσύ και Ο. τι συναισθήµατα έχετε;
-........... Παράπονο, στεναχώρια, φόβο.. αυτά.
-Αυτή εδώ η εικόνα που τον έχεις αγκαλιά πάνω στην καρέκλα τι αντιπροσωπεύει;
-Ότι προσπαθώ να τον προφυλάξω από τα νεύρα του, από τα χέρια του...
Σαβίνα: -Μαµά! Μπορώ να πάρω το λάπτοπ;
-Όχι! Να πας να διαβάσεις!
-Διάβασα!
-Ναι διάβασες!
-Μα διάβασα!
-Τεστ αγγλικά! Πήγαινε µέσα! Πήγαινε µέσα!
-Να µπω λίγο;
-Όχι πήγαινε µέσα! Πήγαινε µέσα να διαβάσεις!
-Μα έχω διαβάσειεειει!
-Πήγαινε στο δωµάτιο σου γιατί είσαι άρρωστη εµείς δεν θέλουµε να κρυώσουµε!
-Να το πάρω;
-Όχι!
-Μα γιατί;
-Μα δεν θέλω! Όχι µάτια µου...
-Να το πάρω στο δωµάτιο µου;
-Γιατί;
-Έτσι. Όχι αγαπηµένη µου.
-Έλα..
-Όχι..
-Σε παρακαλώ...
-Έλα.... κάθε µέρα βάζει µια σειρά µου µιλάνε κύπριοι και µου αρέσει.. µου αρέσει και έχω µείνει σε
δυο λέξεις... το αγαπώσε και λύπη µου... µου αρέσει! Μιλάνε πολύ όµορφα! Πολύ... πολύ όµορφες
λέξεις και έτσι όπως της λένε και όλας..
-Έλα!
-Πωω
-Έλααα!
-Και όπως της λένε και όλας.. λύπης µου.. πωωω µου αρέσει πολύ!
-Να µπω λίγο και να βγω αµέσως;
-Ναι.
-Εσύ αισθανόσουν την ανάγκη να τον προστατεύσεις τον Ο.;
-Πάντα το έκανα. Προσπαθούσα να µπω στην µέση να µην χτυπάει τα παιδιά.
-Αυτή εδώ η στιγµή ποια φάση της ζωής σας αντιπροσωπεύει; Αυτή εδώ η στιγµή.
-Σχεδόν καθηµερινά. Καθηµερινά. Ναι. Ήθελα να δείξω και κάτι άλλο. Όταν µετά από όταν γινόταν
πήγαινα στο δωµάτιο µου και καθόµουν και έκλαιγα και µε έπαιρνε ο Ο. αγκαλιά και µου έλεγε µαµά
µην κλαις...
-Μαµά..
-Τον άνοιξες; Τον άνοιξες;
-Ναι
-Και τι αισθανόσουν;
- Όταν ήµουν µόνη στο δωµάτιο µου µετά από ότι έκανε.. µόνιµο παράπονο. Εννοείται περισσότερο
πονούσα µέσα µου µετά από ότι έκανε εκείνος. Και ερχόταν ρε παιδί µου ο Ο. σου λεω και ερχόταν
σαν ήταν ... µου περνούσαν όλα.. εε... το έβλεπα ερχόταν µου έλεγε µαµά µου µην στεναχωριέσαι και
η ένταση µε έβγαζε περισσότερο στο κλάµα.. αλλά και µόνο που τον είχα αγκαλίτσα.. ήταν αλλιώς,
αισθανόµουν διαφορετικά.
-Τι αισθανόσουν δηλαδή τότε όταν σε αγκάλιαζε;
-Ορίστε πάλι! Σαβίνα!
-Μαµά ο υπολογιστής δεν έχει ίντερνετ.
-Έλα ρε Σ. µα σε παρακαλώ!
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-Όταν σε έπαιρνε αγκαλιά το παιδί αισθανόσουν...
-Δεν µου έφευγε ο πόνος..
-Μµµ...
-Αλλά έτσι...χµ... που τον έβλεπα µικρούλη.. να µε αγκαλιάζει.. αλλά αισθανόµουν πολύ καλύτερα.
Τουλάχιστον καλύτερα αισθανόµουν. Που το είχα και αυτό δίπλα µου, που δεν ήµουν µόνη µου.
-Αισθανόσουν..
-Όχι τόσο µόνη.
-Αυτή χειρονοµία που µου περιέγραψες ήταν µόνο σε επίπεδο λεκτικό ή και σωµατικό;
-Και σωµατικό.
-Και σωµατικό...
-Και σωµατικό..
-Αυτό το παιδί που ερχόταν και σε αγκάλιαζε σε ποια χρονική φάση σε σχέση µε την ασθένεια
του γινόταν αυτό;
-3 χρονών αρρώστησε.. από όταν µπόρεσε να καταλάβει, να περπατήσει.. από τότε.. ερχόταν... από
όταν ήταν µικρούλης. Φυσιολογικά ερχόταν και από πριν αρρωστήσει.
-Και πριν;
-Ναι ναι και πριν. Ναι! ναι! Πολύ πριν µείων έγκυος και στην Σ. ναι..
-Και ερχόταν και σε..
-µµµ!
-Αυτό εδώ το σκηνικό τι εκφράζει για σένα;
-Το σπίτι. Το σπίτι που µόνιµα ήµασταν εµείς µέσα, καθόµασταν. Καθόµασταν εµείς τέλος πάντων
και τον άλλον να φεύγει. Και χαµογελαστό εντάξει τον έκανε γιατί εντάξει.. αυτό ήθελε. Με αυτό
ήταν ευτυχισµένος εκείνος µε το να σηκώνεται να φεύγει από εκεί. Τα παιδιά να κλαίνε.. ένα Ο.
στεναχωρηµένο. Κάθε µέρα ήταν απών.
-Για ποιους λόγους έφευγε;
-Μα πάντα έφευγε. Δεν είχε λόγους. Πήγαινε και έπαιζε. Τουλάχιστον αυτούς ήξερα... µπορεί να είχε
κάποια άλλη κοπελιά αλλά πως πήγαινε και έπαιζε.. πήγαινε.. ήταν εκεί. Μετά δεν ξέρω πού πήγαινε
όταν έκλεινε πλέον γιατί καθυστερούσε να γυρίσει.
-Ήταν εθισµένος σε αυτό;
-Μµµ! Και στο χρηµατιστήριο και στο στοίχηµα. Ναι! Ναι! Τρελά ποσά! Τα έβλεπα στην τσέπη του
και πολλά, πολλά δελτία.
-Όταν άρχισε η ενασχόληση του µε αυτό είδες διαφορές σε σχέση µε πριν;
-Όχι.
-Όχι.
-Όχι. Όπως φερόταν ήταν ... συν το ότι έλλειπε πολύ περισσότερες ώρες.
-Μµµ..
-Πρώτα το χρηµατιστήριο και αµέσως µετά εκεί πέρα. Ερχόταν σπίτι να φάει, να κοιµηθεί, αν
κοιµόταν και έφευγε αµέσως. Και ερχόταν τα βράδια.. τώρα πότε καταφέρναµε να µαλώνουµε, να
γίνεται όλο αυτό.. γινόταν.. άνετα.. έβρισκε καιρό.
-Εσένα η αποχώρηση του από το σπίτι όταν ήσασταν οι τρεις σας τι συναισθήµατα σας
δηµιουργούσε;
-Πάρα πολύ µε στεναχωρούσε. Με στεναχωρούσε πάαρα, πάαρα πολύ!
-Παρότι όταν ήταν τσακωνόσασταν;
-Ναι. Ναι. Με στεναχωρούσε γιατί ήθελα όταν είναι σπίτι να µην φέρεται έτσι όπως φερόταν. Εντάξει
αυτό δεν γινόταν βέβαια. Αλλά εγώ τον παρακαλούσα να είναι σπίτι µαζί µας, στεναχωριόµουν
αργότερα που ήταν τα παιδιά, στεναχωριόµουν, γιατί του ζητούσαν πράγµατα και δεν τα έκανε.
Πράγµατα.. να τα πάει µια βόλτα µε το αµάξι και δεν το έκανε. Και αµέσως µετά εµένα µου φώναζε
και έβριζε γιατί εγώ τους έλεγα λεει να του πουν να τα παει βόλτα. Εγώ δεν το έκανα γιατί ήξερα την
αντίδραση του και εννοείται δεν το έκανα αφού δεν ήξερα την αντίδραση του. τα παιδιά από µόνα
τους του το έλεγαν.
-Και εκείνος αποχωρούσε χαρούµενος;
-Ναι και µόνο που έφευγε από εκεί µέσα ναι.. και µόνο που πήγαινε εκεί που ήθελε ναι. Τον
παρακαλούσα ένα απόγευµα να µείνει, ποτέ δεν καθόταν. Μπήκες;
-Όχι.
-Εδώ πέρα εσύ στην ζωγραφιά... έχεις κάνει το σπίτι....
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-Το είδες και αυτό ε; Χεχε!
-Εµ! Χεχε! Χωρίς.. γιατί το έκανες;
-................. λοιπόν κότα πρώτον δεν ξέρω να ζωγραφίζω εντάξει.. ειδάλλως θα ζωγράφιζα εδώ καναπέ
χεχε. Εδώ θα µπορούσα βέβαια να κάνω.. αλλά δεν ήταν ένα σπίτι φυσιολογικό. Εννοώω
συναισθηµατικά. Από αγάπη, από οτιδήποτε σε ότι έχει να κάνει µε τον πατέρας τους. δηλαδή τα
παιδιά που νιώθαν µόνα, που νιώθαν άδεια εντελώς! Και επιπλέον ότι δεν τα ήθελε. Δηλαδή
απόρριψη. Απόρριψη σε όλο τους της το µεγαλείο από τον πατέρα τους δεν το συζητώ.
-Το συναισθηµατικό κενό δηλαδή αποτυπώνει η έλλειψη σκεπής;
-Ναι. Ναι.
-Βλέπω εδώ µια εικόνα ότι τα χέρια σας πλησιάζουν..
-Ναι είµαι κοντά τους! Ναι είµαι κοντά τους... όταν έφευγε.. όταν έκλαιγαν τα αγκάλιαζα.. τα έπαιρνα
αγκαλιά συνέχεια.
-Εδώ είχες βάλει εδώ τον Τάσο µε πολύ µεγάλο γιατί επέλεξες να το κάνεις έτσι;
-Ε αυτό και καλά είναι πιο κοντά µας και το πώς νιώθαµε εµείς. Που δεν µπορούσαµε, εννοώ που δεν
είχαµε την δύναµη να αντισταθούµε σε ότι έκανε. Και το βλέπω µεταφορικά, σαν γίγαντα ας πούµε.
Μεταφορικά έτσι! Επειδή δεν είχαµε την δύναµη του. εδώ πέρα εντάξει είναι αποµακρυσµένος από
εµάς. Πάλι µεγαλόσωµος αλλά από πιο µακριά. Αλλά αποµακρυσµένος από εµάς για αυτό τον έκανα
και πιο φυσιολογικό.
-Όταν αποµακρυνόταν το µέγεθος του µειωνόταν;
-Ναι δεν ήταν τόσο .. απειλητικός όσο όταν ήταν κοντά µας.
-Μµ.Μεταξύ σας τι συναισθήµατα υπάρχουν εδώ;
-Κενού, παραπόνου... στεναχώριας, όλα τα αρνητικά συναισθήµατα υπάρχουν.
-Σε αυτήν εδώ την φάση έχεις ζωγραφίσει ένα πάντα... θα ήθελες να µου πεις τι αντιπροσωπεύει
αυτό;
-Ήθελα να τον ζωγραφίσω µε την µορφή ζώου....
-Μµ...
-Δεν µπορούσε να µου έρθει στο µυαλό κάτι .. κάποιο ζώο να είναι κακό...
-Μµ...
-Και έτσι είχα δει στο ίντερνετ αν υπάρχει κάποιο κακό ζώο. «Κακό» ας πούµε, να είναι πιο κακό από
κάποια άλλα. Τα περισσότερα δεν είναι. Και βρήκα αυτό. Τα σχόλια για αυτό το ζώο µε έκανα και
ήθελα να ζωγραφίσω αυτό γιατί έτσι είναι και εκείνος. Έτσι είναι και εκείνος.
-Μου λες εδώ µοχθηρό, οκνηρό ζώο και σαγηνεύει τους ανθρώπους.
-Ναι γιατί στις διαπροσωπικές του σχέσεις µε άλλους ανθρώπους ήταν υπέροχος. Για όλους ήταν
υπέροχος. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός πατέρας, χεχε, πολύ καλός οικογενειάρχης. Σαν
πατέρας ήταν άψογος! Άψογος! Για όλα.. εκεί µπροστά στους άλλους πάντα.. η ζωή µου είναι τα
παιδιά, τα παιδιά τα λατρεύω, τα παιδιά µου αυτό, τα παιδιά µου το ένα, το άλλο... αυτός τα έλεγε από
µόνος τους.. στο facebook που µπήκα στου Ο. και είδα µια φωτογραφία και είχε ένα σχόλιο αυτή την
βδοµάδα. Έκανε ένα σχόλιο ο Τ. πολύ θα ήθελα να του απαντήσω καταλλήλως. Αντράρα µου είσαι η
ζωή µου Χριστέ µου! Και να σου πω.. το πιστεύεις και όλας. Τα πιστεύει., ναι. Τα πιστεύει. Έχει
πείσει τον εαυτό του ότι έτσι αισθάνεται. Πιστεύω ότι εντάξει δεν είµαι και 100% σίγουρη αλλά έλεος
δηλαδή!
-Εσύ πιστεύεις ότι ισχύει;
-Όχι βέβαια. Όχι βέβαια! Αυτή λέξη είναι πολύ βαριά για να την πεις. Και όταν την πεις πρέπει να την
νιώθεις. Να την αισθάνεσαι, να την δείχνεις! Όχι απλά να το λες! Εντάξει στα λόγια ότι θέλουµε λέµε
όλοι µας. Αλλά αν δεν το δείχνεις και όλας ,τα λόγια δεν είναι τίποτα.
-Αυτό που µου είπες για τις κοινωνικές του συναναστροφές όντως ήταν ο ντόµπρος άνθρωπος, ο
...
-Ήταν της πλάκας, ήταν του σοβαρού, µπορούσε να συµβουλέψει, ναι συµβουλές έδινε, του στυλ
όταν χώρισαν οι κουµπάροι µας µην της δίνει.. µπιµ.. καθόλου λεφτά για να ξαναγυρίσει. Ναι και ας
είχε τα παιδιά εκείνη. Ναι.. κάτι τέτοιες συµβουλές τις έδινε.. και άλλες.. όχι µόνο για σχέσεις για
οτιδήποτε.. µπορούσε κάποιος να τον συµβουλευτεί για οτιδήποτε.. εντάξει.. ναι για το σπίτι, για τα
παιδιά όλα αυτά και έκανε τους άλλους να τον συµπαθούν. Είχε το χάρισµα να γίνεται συµπαθητικός.
Σε όλους.
-Εσύ όπως τον έβλεπες η συµπεριφορά του στην προσωπική σας ζωή και η συµπεριφορά του
στην κοινωνική του ζωή..
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-Καµία σχέση, καµία σχέση.. καµία! Η µέρα µε την νύχτα. Καµία, καµία σχέση. Καµία σχέση
όµως!και άσε µε εµένα. Να µιλάει για τα παιδιά.. η ζωή µου είναι τα παιδιά µου! Τα παιδιά µου! Τα
παιδιά µου! Τα παιδιά µου! Και ήξερα πως τους φέρεται και µε τρέλαινε αυτό. Με τρέλαινε.
-Εσύ που το αποδίδεις ότι ένας άνθρωπος έχει διαφορετική συµπεριφορά στην κοινωνική από
ότι στην προσωπική του ζωή;
-Επειδή έχω διαβάσει αλλά έχω ακούσει και όλας.. αλλά έχω διαβάσει πιο πολύ... αυτοί οι άνθρωποι
φαίνονται καλοί στον έξω κόσµο, µπορούν να κρύψουν το τέρας που υπάρχει µέσα τους το κρύβουν
άνετα. Έξω είναι οι καλύτεροι τέτοιου είδους ανθρώποι! Αλλά στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στο
σπίτι τους πάσχουν. Στο σπίτι τους βγάζουν τον αληθινό τους εαυτό και το δείχνουν σε όλο τους το
µεγαλείο.
-Για σένα το πάντα- Τάσος έχει κάποιες θετικές ιδιότητες;
-Θετικές...;
-Χαρακτηριστικά ναι...
-Ε... ε.. ε.. τότε .. τότε γιατί τώρα που έχω ξυπνήσει τον σιχαίνοµαι! Τότε σαν εµφάνιση µου άρεσε,
όπως και το πάντα µου αρέσει σαν ζώο.
-Τι σου άρεσε;
-Όχι εµφανισιακά µιλάω.
-Α εµφανισιακά! Σου άρεσε όπως ήταν εξωτερικά.
-Τώρα καθόλου.
-Μµ.
-Μετά που ξύπνησα µετά από αυτά που έχει κάνει και συνεχίζει και όλα αυτά. Ναι τότε µου άρεσε
σαν άνδρας. Ναι..
-Και κατά την διάρκεια του γάµου;
-Ναι, ναι για τότε µιλάµε. Εµφανισιακά µόνο.. όχι όταν βρισκόµασταν στο κρεβάτι όλα αυτά.. δεν
ήθελα. Για αυτό και δεν ερχόµασταν σε επαφή συχνά. Δεν ήθελα. Φαντάσου µπορεί να περνούσε και
µήνας.... και παραπάνω...
-Και εδώ του έχεις δώσει ένα µεγάλο µέγεθος..
-.................. Ναι.. η αλήθεια είναι ναι...χε....
-Το µέγεθος του πάντα τι αντιπροσωπεύει;
-Ναι θα µπορούσα να το κάνω και πιο µικρό αλλά τον έβλεπα όχι εµφανισιακά, όχι εµφανισιακά, σαν
ένα τεράστιο ....να τον πω άνθρωπο τώρα δεν µπορώ να τον πω. Σαν κάτι τεράστιο που δεν µπορούσα
να το κάνω καλά, δεν είχα την δύναµη να το κάνω καλά. ούτε µε συµβουλές, ούτε µε λόγια, ούτε µε..
πράξεις. Οτιδήποτε και αν έκανα!! που έκανα πάαρα, πάαρα πολλά!! δεν γινόταν καλά µε τίποτα. Εε
κάτι έχω γράψει εδώ πέρα. Ορισµένες φορές όταν έβλεπα σκισµένα χείλια, όταν έβλεπε αίµα, όταν
έβλεπε... µώλωπες.. έπιανε το κεφάλι του και έλεγε τι έκανα, µα τι έκανα.. µε γιατί το έκανα..
µετανιώνω.. και να µου κοπούν τα χέρια αν το ξανακάνω. Και το πίστευε τότε το ξέρω. Και του
µιλούσα και τότε φφφ... και του έλεγα ότι κατά βάθος δεν φταις εσύ, φταίνε όλα αυτά που έβλεπες µε
την µητέρα σου να γίνονται. Να σκέφτεσαι όταν πας να σηκώσεις χέρι αν στο έκανε εσένα αυτό ο
πατέρας σου εσύ πώς θα αισθανόσουν. Αυτό σου λεω να σκεφτείς. Ότι πονούσες. Και σωµατικά γιατί
ήσουν παιδί αλλά και ψυχικά. Αυτό πρέπει να σκεφτείς και να σταµατήσεις το χέρι. Ήταν µε
κατεβασµένο το κεφάλι. Τα καταλάβαινε, τα άκουγε αυτά, καταλάβαινε ότι έχω δίκιο. Την άλλη µέρα
όµως τα ξαναέκανε αυτά. Δεν ελεγχόταν. Απλά δεν ελεγχόταν. Με το παραµικρό.
-Εσύ σήµερα αν σου έλεγα να µου τον ζωγραφίσεις θα τον αποτύπωνες πάλι έτσι µε µεγάλο
µέγεθος;
-Με µεσαίο! Με µεσαίο! Και αυτό όχι γιατί τον φοβάµαι αλλά επειδή ... είναι ένα τέρας στα µάτια µου
επειδή δεν δίνει σηµασία στα παιδιά του. ένα τέρας. Ένα τέρας είναι στα µάτια µου µόνο και µόνο για
αυτό.
-Αυτόν τον µη-έλεγχο που µου λες ότι ένιωθες κατά την διάρκεια του γάµου σας εξακολουθείς να
το αισθάνεσαι ότι δεν µπορείς να ελέγξεις κάποιες καταστάσεις σε σχέση µε αυτόν; Ή έχεις
αποκτήσει πια τον έλεγχο των πραγµάτων;
-Ναι φυσιολογικά έχω αποκτήσει τον έλεγχο των πραγµάτων αλλά µου τη σπάει πάαρα πολύ, σπάνιες
φορές µου την λεει και όλας για οτιδήποτε θέλει να µου πει για τα παιδιά, µου τη λεει και όλας. Μη
µου µιλάς εµένα έτσι µπροστά στα παιδιά µουουου! Όταν τον είχα πάρει τηλέφωνο να του πω δώσε
µου χρήµατα να πάω να ψωνίσω για τα παιδιά µου λεει µη µου λες εµένα έτσι µπροστά στα παιδιά
µου! Όταν µου είπε το πιο πρόσφατο.. δεν θέλω µωρή να σου µιλάω, δεν θέλω να σου µιλάωω.. η
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ειρωνεία.. µε την µαγικά, µε την µαγκιά του που τον χαρακτηρίζει!! Τόσα είχα στο µυαλό µου αλλά
δεν µπόρεσα να τα εκφράσω και µόνο που τον άκουγα είχα µείνει µε το στόµα ανοιχτό. Λεω αν είναι
δυνατόν! Ακόµα και τώρα µετά από τόσα χρόνια, να µην αλλάξει αυτός ο άνθρωπος καθόλου. Να µην
ευαισθητοποιηθεί! Όπως ο πατέρας του. πέθανε και ήταν σκληρός άνθρωπος! Σκληρός. Ήταν πολύ
σκληρός άνθρωπος! Πώς βγήκε η ψυχή του δεν ξέρω! πραγµατικά! Πραγµατικά! Τυραννήθηκε πολύ!
Δεν είµαι καθόλου κακός άνθρωπος, δεν το λυπήθηκα. Δεν τον λυπήθηκα! Τον είδα στο κρεβάτι και
ας είχα χωρίσει γιατί πήγα να τον δω.. εντάξει δεν καταλάβαινε τίποτα.. τίποτα.. δεν ένιωσα να
στεναχωριέµαι. Να αυτό.. παρότι ήταν αγνώριστος, δεν τον γνώρισα.. ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ...
πόνεσε πάρα πολύ!
-Από τι πέθανε;
-Καρκίνο. Πάρα πολύ ταλαιπωρήθηκε.. είχε µείνει ο µισός.. γιατί φταίει αυτός ο άνθρωπος που έχει
κάνει έτσι τον Τ. και δεν έχω εγώ κάποιον άνθρωπο µαζί µου και τα παιδιά τον πατέρα τους. σε αυτόν
τα ρίχνω όλα.
-Αυτός είναι ο υπαίτιος;
-Φυσικάαα αυτός είναι!............. είναι ότι ο Τ. βίωνε.. ακόµα και τα αδέρφια του είναι νευρικά. Αλλά
ακόµα και η κοπελιά, η αδερφή του, είναι νευρικιά και φωνάζει και µιλάει άσχηµα στον άνδρα της.
πόσο µάλλον τα αγόρια.. εεε.. αυτό που λίγο αναρωτιέµαι ναι µεν έβλεπε τον πατέρα και φερόταν
άσχηµα και στην µητέρα τους ... και στα παιδιά, σε αυτούς και πιο µεγάλοι. Θυµάµαι που ήµασταν
µαζί, όταν τα πρωτοείχαµε που ήταν φαντάρος και θυµάµαι που του είχε πει να γυρίσει κάποια
συγκεκριµένη ώρα το βράδυ.. και δεν γύρισε και τον έβγαλε έξω. Έκλεισε την πόρτα. Και λεω χριστέ
µου! Σκεφτόµουν πώς µπορείς να το κάνεις αυτό στο παιδί σου.. πού ξέρεις.. τι θα κάνει όλο το
βράδυ, πού θα κοιµηθεί και τι θα πάθει.. τι άνθρωπος! Σου λεει η τιµωρία σου είναι αυτή δεν θα
µείνεις στο σπίτι. Και το έχει κάνει κάµποσες φορές. Φερόταν άσχηµα.. βίαια....... και ο πεθερός µου
και ο Τάσος και όλα τα αδέρφια του συναισθηµατικά ήταν ανάπηροι, εντελώς ανάπηροι. Και
ανάπηρος και ο Τ. οι άλλοι τώρα δεν ξέρω.. µόνιµη αναπηρία είναι αυτή. Μόνιµη. Μόνιµη! Και ο
πεθερός µου πέθανε και ήταν έτσι. Ναι... ενώ η πεθερά µου.. όλοι το είπαν ακόµα και τα παιδιά της το
είπα είχαν τουλάχιστον το γνώθι σε αυτόν.. µακάρι να ζούσε η µητέρα µας.
-Πρώτα είχε πεθάνει η µαµά τους;
- ω! Ναι! Από τα 50.. ναι.. αυτός ο άγιος άνθρωπος που τα αδέρφια µάλωναν ποιος θα βάλει το αµάξι
του να πάµε να την δούµε για ν µην χαλάσουν τα λάστιχα, για να µην βάλουν βενζίνη και όλα αυτά.
Ναι.. µπροστά µου.. τα είχα παίξει! Τα είχα παίξει! Μόνο µπροστά µου θα το πίστευα. Να µου το
λέγανε λεω αποκλείεται, θα έλεγα αποκλείεται και όµως µπροστά µου τα άκουγα και τα έλεγαν αυτά.
Φακελάκι δεν έδωσε ο πεθερός µου, λεει είναι υποχρεωµένοι να την γιατρέψουν έτσι. Ούτε να την
προσέξουνε και αυτή, ήµουν εκεί δεν είχα παιδιά, δεν είχα παιδιά, δεν είχα παιδιά ακόµα! Ακόµα και
τότε να σκέφτεται τα παιδιά της! να µου λεει πηγαίνετε παιδιά µου, εγώ καλά είµαι. Πηγαίνετε να
φτιάξετε πράµα να φάτε! ‘Έλεγα από µέσα µου έλεος, έλεος χριστέ µου! Αυτή η γυναίκα.. µε τόσα
που έχει περάσει .. και µε τα παιδιά της τα ίδια.. νοµίζεις την σέβονταν ιδιαίτερα;! Ναι µεν την
αγαπούσανε αλλά δεν της το έδειχναν από τα νεύρα τους. πώς το δείχνεις! Πώς το δείχνεις όταν.. το
δείχνεις µε κινήσεις.. έτσι;! Πήγαινε από την Σαρακίνα αρκετά µακριά µια κατηφόρα τεράστια.. και
µια ανηφόρα φαντάσου.. τεράστια σου λεω! Και κατέβαινε κάθε Πέµπτη στην λαϊκή αν ψωνίσει για
αυτά τα καλύτερα! Δεν τα άξιζαν! Ναι τα καλύτερα και µετά να ανεβαίνει στην ανηφόρα µετά για το
σπίτι! Με τα πόδια! Αυτό δεν είναι αγάπη! Να έχεις τον άνδρα σου και τα παιδιά σου και αγόρια
µάλιστα και να έχουν αµάξι και να µην τολµάς να τους πεις ανέβασε µας 2 λεπτά σπίτι µας. Αγάπη
δεν είναι,, αγάπη δεν είναι ο άνδρας της και αυτί να µην της έχουν πάρει ένα πλυντήριο! Και εκεί
µετανιώνω πάαρα πολύ. Ενώ πήγαινα την έβλεπα. Πάντα σκυµµένη, µόνιµα σκυµµένη να πλένει
ρούχα. Ήταν τα παιδιά της ξέρεις τώρα πάνω στην εφηβεία.. ιδίως ο ένας έβγαινε κάθε µέρα. Όλοι
τους. αλλά ιδίως ο ένας που έβγαινε κάθε µέρα. Είχε την δουλειά του, έβγαζε ρούχα κάθε µέρα και
κάθε µέρα πλύσιµο µαµά τα ρούχα µου. Μετανιώνω πάαρα πολύ που δεν κράτησα έναν µισθό µου να
της πάρω ένα πλυντήριο. Το µετανιώνω πάρα πολύ! Δεν είχα µυαλό ρε γαµώτο. Την λυπόµουν, δεν
είχα µυαλό να το σκεφτώ αυτό! Πολλά δεν έβλεπα που βλέπω τώρα. Τέλος πάντων.. ε... γονατίζει
συνέχεια, να πονάει, να αυτό.. να κάνει το µεσηµέρι 3-4 πιάτα. Φαγητά, τσικάλια .. της έλεγα µια
δόση ένα πρωί να καθαρίσουµε µαζί τις πατάτες.. όχι Πετρούλα! Γιατί λεει αν τις καθαρίσεις και τις
βάλεις στο νερό θα φύγει το άµυλο. Και έλεγα από µέσα µου να φύγει, δεν το αξίζουν
αυτό!...................... εκείνη µόνη της έβαφε το σπίτι τους! είχε τόσους άνδρες και εκείνη µόνη της
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έβαφε το σπίτι τους! Μόνη της το σπίτι! Έλεος.... εντάξει έλεος.. δεν το βάρος.. από ψυχικό βάρος;!
Και πότε την είδα να γελάει, να χαµογελάει και να περνά καλά και ήρεµα;!
-Πότε;
-Τον τελευταίο χειµώνα που ζούσε. Ιανουάριο πέθανε.. τον προηγούµενο µου είχε ήταν καλοκαίρι µου
λεει άντε Πετρούλα να πάµε να δω την µάνα µου. Περίµενε να σου πω πού ήταν.. πήγαµε.. δεν έχω
ξαναδεί... στο καράβι περάσαµε υπέροχα.. υπέροχα!
-Πού ήταν η µαµά της εκτός Κρήτης;
-Ναι παιδί µου εκτός, πάντα εκτός. Πού ήταν! Πάντα κολλάω! Εεε.... στο καράβι περάσαµε υπέροχα,,
κάτσαµε µαζί, παίξαµε χαρτάκι.. ήπιαµε τον καφέ µας, ήπιε τον καφέ της.. την είδα και γέλασε, την
είδα και ξεχάστηκε.. ένας φίλος που δούλευε στο καράβι, την σύστησα λεει πήγαινε παιδί µου να πιεις
ένα ποτό µε αυτόν, άσε µε εµένα εγώ εδώ θα αράξω στον καναπέ εδώ να κοιµηθώ. Πήγαινε!
Δηλαδή... ήθελε να είµαι καλά! να ήταν άλλη πεθερά.. να πας µε άνδρα... να σε αφήσω µοναχή σου..
πήγαινε παιδί µου! Μία χαρά θα είµαι, θα βλέπω τηλεόραση στον καναπέ... πήγαινε από εκεί! Εε
πήγαµε στο σπίτι της γιαγιάς αχχ.... τέτοιο σπίτι δεν έχεις ξαναδεί βέβαια.. ένα υπερβολικά παλιό
σπίτι.. ένα παλιόσπιτο. Ένα πάτωµα τσιµεντένιο, φαντάσου θερµοσίφωνα δεν είχαν. Βράζαν στο
τσουκάλι νερό και κάναν µπάνιο.. πολυτέλεια µηδέν. Αλλά αυτή η αγάπη που υπήρχε εκεί µέσα .. από
τα αδέρφια που µέναν εκεί µε την µητέρα τους.. µέχρι και τη µητέρα τους, την γιαγιά. Είχε δυο
σκάλες και καθόµασταν εκεί, στις σκάλες. Καθόµασταν εκεί στην σκάλα. Η πεθερά µου καθόταν
πίσω µου στην άλλη σκάλα και η γιαγιά, η µαµά της δίπλα της.. και να µου χαϊδεύει τα µαλλιά µου, να
µου λεει η πεθερά µου .. ήξερε ότι δεν τρώω κρέας.. εκείνη .. την είδα πιο πολύ και γελούσε. Γελούσε
αβίαστα. Της έβγαινε αβίαστα το γέλιο! Πέρασε πάρα πολύ καλά! περνούσε πολύ καλά! περνούσε
πάρα πολύ καλά. Να µου κάνει πλάκες. Να µου κάνει πλάκες! Το πρωί θα κάναµε δουλειές ποτέ δεν
µε ξυπνούσε γιατί ήξερε ότι δεν ξυπνάω. Πηγαίναµε σε καφενεία. Είδα µια διαφορετική γυναίκα από
ότι ήξερα εκεί µέσα, µέσα στην πίεση.
-Εσύ είδες τον εαυτό σου να είσαι «διαφορετική» γυναίκα αφότου χωρίσατε;
-................ Εκ των πραγµάτων ναι. Εκ των πραγµάτων. Γιατί αµέσως, αµέσως δεν είχα το φόβο της
βίας του και της λεκτικής και της σωµατικής εννοείται. Εννοείται. Και άλλες φοβίες δηµιουργήθηκαν
εννοείται ίσως.... ξέρεις το πιο σηµαντικό µε 2 παιδιά, µοναχή µου το ένα το άλλο... εντάξει είχα
ψάξει, είχα δουλειά.. φοβόµουν.. αλλά δεν παύει να φοβόµουν γιατί ήµουν µόνη µου... µε 2 παιδιά..
οτιδήποτε πάθουν.. είχε τύχει µέρα και να µην έχω καθόλου λεφτά στην τσέπη µου.. και ένιωθα
µεγάλη ανασφάλεια. Λεω ου µη γέννετο αν κάτι πάθουµε δεν θα έχουµε χρήµατα για ένα ταξί. Αυτός
ήταν ο µόνος µου φόβος µην πάθουν κάτι. Χε.. εντάξει µε βοηθούσαν όσο µπορούσαν οι δικοί
εντάξει.. µου φέρναν.. αλλά ήταν ο µόνιµος µου φόβος περισσότερο συναισθηµατικός.. για τα παιδιά,
µε όλα αυτά! Πώς θα τα καταφέρω.. πώς, πώς.. µεγάλη ανασφάλεια!
-Εδώ που µου έχεις κάνει µάτια; Ποιανού ας πούµε είναι αυτά τα µάτια;
-Ναι αυτή η παλιά ζωγραφιά. Της έβαζα δίπλα σε µαντινάδες, σε λόγια. Είναι µάτια που δεν είναι
ευτυχισµένα, παραπονιούνται, µάτια που κλαινε. Γενικά.. γενικά!
-Γιατί παραπονιούνται;
-Γενικά, για την ζωή... για την ζωή που ζουν..
-Που ζουν ποιοι;
-Όλοι..
-Οι 3 σας;
-Μµ.................
-Αυτά τα µάτια πιστεύεις ότι εξακολουθούν να είναι δακρυσµένα;
-Τα µάτια όχι αλλά η καρδιά ναι.. η καρδιά ναι...
-Η καρδιά εξακολουθεί...
-Και της µικρής που όσο µπορεί το διακωµωδεί.. ναι το διακωµωδεί ναι.. είναι µια άµυνα αυτό και
κάνει πάρα πολύ καλά που το έχει! Την χαίροµαι αλλά σίγουρα από µέσα της δεν παύει να είναι
λυπηµένη και να λεει γιατί εγώ. Όταν ήταν µικρή τα έβγαζε, τώρα το έχει γυρίσει αλλού και κάνει ότι
κάνει. Αλλά έχει το παράπονο αυτό, που βλέπει που πηγαίνουν πατέρες τα παιδιά στο σχολείο και τα
παίρνουν και ζηλεύω.. φυσιολογικότατο. Ενώ ο Ο. δεν τα εξωτερίκευε και δεν τα έλεγε. Αλλά τα
σκεφτόταν σίγουρα. Εε του Ο. είναι ακόµα πιο µαυρισµένη η ψυχή του γιατί αυτός ούτε το
διακωµωδεί εεε δεν το παίζει στεναχωρηµένος ενώ είναι παρά πολύ... δεν το δείχνει, δεν το δείχνει και
τα έχει µέσα του και αυτό είναι πολύ χειρότερο. Η Σ. κάπως, κάπως εξωτερικεύεται.. ο Ο. του
στοιχίζει και είµαι σίγουρη, σίγουρη το σχόλιο του πατέρα του στο facebook δεν του λένε το
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παραµικρό και ίσα, ίσα πιστεύω ότι θα το λεει και αυτός τι λεει τώρα. Άσχετα που δεν θα το πει σε
κείνον ούτε θα το δείξει.. αυτός είναι σε χειρότερη µοίρα από ότι η Σ. και από εµένα βέβαια.. άσε µε
εµένα.. για τα παιδιά µιλάω τώρα. Είναι σε πολύ χειρότερη µοίρα.. συναισθηµατικά.
-Εσένα αν σου έλεγα να δώσεις έναν τίτλο σε αυτή την ζωγραφιά τι τίτλο θα έδινες;
-.................................................... φφ... µες το παράπονο ζωή...
-Μεσ’ το παράπονο ζωή.. το οποίο σηµαίνει;
-Για όλα έχω ένα παράπονο.. γιατί να µου µιλάει έτσι, γιατί να µου φέρεται έτσι, γιατί να µην είναι
κοντά µας...χε.... γιατί.... να µην έχουµε την πατρική φιγούρα δίπλα µας µόνο να λείπει........ γιατί να
µην φέρεται σοικά όταν ήταν σπίτι.
-Τα παράπονα της σχέσης δηλαδή µε τον Τ.;
-Μµµ..
-Και της ζωής σας;
-Μµµ...
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Ένα παράδειγµα µεταφορικού έργου µε παιδί διαζευγµένης
οικογένειας
Τόπος: το σπίτι Ελπίδας (26η συνάντηση )
Ηµεροµηνία: 4/12/2012
Χρόνος: 10:00- 12:00
Στόχος: πώς βιώνω τις σχέσεις µε τους γονείς µου.
4.3.-Πώς βιώνεις τις σχέσεις µε τους γονείς σου. Είναι σαν...
-Σαν δρόµος.
-Τι δρόµος είναι δηλαδή;
-Δρόµος...
-Ναι αλλά θα ήθελα να µου τον περιγράψεις.
-Είναι ένας σκέτος δρόµος.
-Για σένα συµβολικά τι σηµαίνει ένας σκέτος δρόµος;
-Εύκολος δρόµος.
-Τι τον κάνει εύκολο;
-Εύκολο δεν ξέρω...
-Σε αυτό το δρόµο ποιοι είναι;
-Η µαµά, ο µπαµπάς, εγώ και η Ζ.
-Εσείς οι 4. Περπατάτε αυτό το δρόµο ή µένετε στάσιµοι;
-Στάσιµοι...
-Γιατί µένετε στάσιµοι στο δρόµο;
-Γιατί.... (σιωπή).... γιατί έχουν χωρίσει και δεν µπορούν να έχουν άλλη σχέση.
-Μµ! Θα ήθελες να έχουν άλλη σχέση;
-(σιωπή)
-Σου αρέσει η στασιµότητα ή θα ήθελες να προχωράτε;
-Μου αρέσει δεν θέλω να προχωρήσω.
-Γιατί αν προχωρούσαν τι συναισθήµατα θα σου προκαλούσαν;
-Δεν ξέρω.
-Πιστεύεις ότι θα άλλαζε κάτι;
-Δεν ξέρω.
-Αν προχωρούσαν πιστεύεις ότι θα άλλαζαν τα συναισθήµατα του µπαµπά και της µαµά για σένα
και την Ζ.;
-Όχι.
-Τότε αφού δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας γιατί δεν θέλεις να προχωρήσουν;
-Δεν θα ήταν και τόσο θετικό αλλά εντάξει θα είχε και θετικό.
-Τι θετικό θα είχε;
-Ότι θα ήµασταν όλοι µαζί.
-Τι εννοείς θα ήσασταν µαζί;
-Ότι θα ήµασταν οικογένεια.
-Ενώ αν µένατε στάσιµοι;
-Τίποτα δεν θα άλλαζεί.
-Το να προχωρούσαν στην ζωή τους οι γονείς σου τι θα σήµαινε για σένα;
-Τίποτα.
-Τίποτα; Τότε γιατί µου είπες ότι σου αρέσει η στασιµότητα και δεν θα σου άρεσε να
προχωρήσεις σε αυτό το δρόµο;
-Γιατί η µαµά µπορεί να έβρισκε κάποιον µεθύστακα, που να την χτύπαγε και να την έδερνε και
µπορεί και να την σκότωνε µαζί µε εµάς.
-Μπορεί όµως να έβρισκε και έναν καλό άνθρωπο...
-Μπορεί.
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-Εσένα δηλαδή σε ανησυχεί τι άνθρωπος θα ήταν αυτός ή το να κάνουν σχέση;
-Τι άνθρωπος.
-Αν έβρισκε έναν άνθρωπο που σας συµπαθούσε, σας εκτιµούσε... θα ήσουν σύµφωνος µε αυτό;
-Ναι.
-Πιστεύεις ότι οι γονείς σου αν είχαν νέα σχέση θα ήταν πιο ευτυχισµένοι;
-Ναι.
-Γιατί θα ήταν πιο ευτυχισµένοι;
-Επειδή θα έχουν σχέση.... (σιωπή).
-Έχεις µια σκέψη που θα ήθελες να καταλήξει αυτός ο δρόµος;
-Όχι.
-Πού θα ήθελες;
-Δεν ξέρω δεν το έχω σκεφτεί.
-Πιστεύεις ότι είτε η µαµά είτε ο µπαµπάς θα µπορούσε σε έναν νέο άνθρωπο να σας βλάψει;
-Όχι!
-Αν ένας από τους γονείς σου έχει µια λανθασµένη συµπεριφορά, πιστεύεις ότι αν εσύ δείξεις
κατανόηση, υποµονή... και αποδοχή πιστεύεις ότι µπορεί να αλλάξει αυτή συµπεριφορά;
-Ναι.
-Με την υποµονή και την αποδοχή θα αλλάξει;
-Ναι.
-Πώς µπορείς να κάνεις έναν γονιό να αλλάξει την συµπεριφορά του;
-Να µιλήσεις.
-Δηλαδή τι να του πεις;
-Να µιλήσει.
-Εσύ όταν έχεις κάποιο παράπονο τους το λες;
-Όχι δεν έχω παράπονα.
-Δεν έχεις. Ούτε από την µαµά σου ούτε από τον µπαµπά σου;
-Ναι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Ένα παράδειγµα αναστοχαστικού-ερευνητικού ηµερολογίου µε
διαζευγµένη µητέρα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: 13η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/9/2012
ΤΟΠΟΣ: σπίτι µου (Ελπίδα)
ΩΡΑ: 14:30 – 17:30
ΣΤΟΧΟΣ: Ο νέος γάµος και το νέο παιδί – «µια λίµνη που της πετούν πετραδάκια».
Η 13η συνάντηση µου µε την Ελπίδα ήταν µια ιδιαίτερα ξεχωριστή συνάντηση, µε ιδιαίτερο
περιεχόµενο, µοίρασµα συναισθηµάτων και σκέψεων. Αυτή η συνάντηση µου µε τη µητέρα έγινε
κατόπιν ενός τηλεφωνήµατος της την Παρασκευή το βράδυ, στο οποίο µου ζήταγε να τη βοηθήσω
γιατί είχε ανάγκη να µιλήσει. Την Παρασκευή το βράδυ στο τηλέφωνο µου ανακοίνωσε µε λυγµούς
ότι ο Άγγελος της είχε ανακοινώσει για το δεύτερο γάµο του και για τη γέννηση του τρίτου παιδιού
του. Η µητέρα µου είπε ότι γνωρίζει ότι µου το έχει πει ο πρώην άνδρας της και ότι της είπε ότι τον
είχα προτρέψει να της το πει από την πρώτη στιγµή. Η µητέρα ακουγόταν στο τηλέφωνο ένα ψυχικό
ράκος και για πρώτη φορά φάνηκε να εκφράζει τη ψυχική της αδυναµία. Από την πλευρά µου στο
τηλέφωνο προσπάθησα να είµαι παρηγορητική και καθησυχαστική, αφήνοντας της παράλληλα
περιθώριο να εκφραστεί και να ξεσπάσει προκειµένου να εκτονώσει τα αρνητικά και επώδυνα
συναισθήµατα της µε απώτερο σκοπό να ηρεµήσει και να νιώσει λίγο καλύτερα. Στο τηλέφωνο µου
έλεγε ότι δεν µπορεί να κοιµηθεί, δεν µπορεί να το πιστέψει και ότι δεν αντέχει άλλο. Μου είπε ότι
δεν ξέρει πώς να το αντιµετωπίσει και πώς θα αντιµετωπίσει τα παιδιά. Επίσης, µου τόνιζε συνέχεια
πώς είχε στον πρώην άνδρα εµπιστοσύνη και εκείνος την πρόδωσε και ότι ακόµα δεν µπορεί να το
πιστέψει. Η µητέρα στο τέλος της συζήτησης µας µου ζήτησε να µιλήσουµε από κοντά λέγοντας µου
ότι επιθυµεί να της πω τη γνώµη µου για αυτό που αντιµετωπίζει και ότι θέλει να µου µιλήσει.
Πράγµατι, την Κυριακή το µεσηµέρι η µητέρα ήρθε στο σπίτι µου προκειµένου να µην ακούσει το
περιεχόµενο των διαλόγων µας κάποιο µέλος από την οικογένεια της. Η Ελπίδα όταν µπήκε στο σπίτι
µου φάνηκε να είναι σωµατικά και ψυχικά εξαντληµένη. Εγώ από την πλευρά µου ένιωθα έντονο
άγχος και αµηχανία καθώς για πρώτη φορά ερχόµουν αντιµέτωπη µε µια µετάβαση/ µε ένα γεγονός
που δεν αφορούσε το παρελθόν αλλά το παρόν. Αφού µε ρώτησε πώς πέρασα στην Αθήνα µπήκαµε
αµέσως στο θέµα της συζήτησης. Η Ελπίδα όταν µε είδε να βγάζω το µηχάνηµα για ηχογράφηση µε
παρακάλεσε να µην το καταγράψω διότι όπως που ανέφερε «... µην το γράψεις... γράφει αυτό...;
σήµερα θέλω να σου µιλήσω σα φίλη µου... δεν το θέλω...». Από την πλευρά µου αν και ήξερα ότι θα
χάσω πλούτο πληροφοριών και συναισθηµάτων, δεν επέµεινα διότι ήθελα να σεβαστώ την επιθυµία
της και το γεγονός ότι δεν επιθυµούσε την ηχογράφηση, η οποία ίσως να της προκαλούσε έντονο
µπλοκάρισµα συναισθηµάτων και να µην ευνοούσε το κλίµα ενσυναίσθησης και εµπιστοσύνης που
έχει δηµιουργηθεί µεταξύ εµού και της µητέρας. Σε αυτή τη συνάντηση µας, η µητέρα δεν αποκάλυψε
και δεν µίλησε µόνο για τον νέο γάµο του Άγγελου αλλά και για το παρελθόν της µε αυτόν, το οποίο
για πρώτη φορά δεν παρουσιαζόταν τόσο ωραιοποιηµένο. Για να επανέλθω όµως στο θέµα του γάµου
και του τρίτου παιδιού, η µητέρα φαινόταν συντετριµµένη και επαναλάµβανε συνεχώς «... δεν µπορώ
να το αντιµετωπίσω... τι θα πω στα παιδιά... δεν ξέρω αν τώρα µε νοιάζει για τα παιδιά ή πληγώθηκε ο
γυναικείος µου εγωισµός... θέλω πρώτα εγώ να ηρεµήσω και µετά να το πω στα παιδιά για να ξέρω τι
θα τους απαντήσω αν τυχόν και µε ρωτήσουν κάτι όπως ρώτησε ο Ευγένιος όταν του ανακοινώσαµε το
διαζύγιο αφού είπε ότι εγώ δεν είµαι µέλος της οικογένειας σας....». Η µητέρα συνεχώς επαναλάµβανε
για τα ψέµατα του, ότι δεν τον αναγνωρίζει και ότι τώρα δεν µπορεί να πιστέψει τίποτα. Εγώ από την
πλευρά µου προσπαθώντας να την καθησυχάσω της επαναλάµβανα ότι ίσως να µην είναι ψέµα, ίσως
να είναι αδυναµία, ίσως να ήταν σε δίληµµα, σε διχασµό. Αν και γνώριζα ότι αυτό µπορεί να ίσχυε
µπορεί και όχι, είχα την άποψη ότι µια τέτοια οπτική θα διευκόλυνε την Ελπίδα αλλά και την
οικογένεια της καθώς σκεφτόµουν συνεχώς όταν την άκουγα ότι δεν έχει τόση σηµασία πώς είναι µια
κατάσταση αλλά το πώς θα την αντιληφθεί κανείς και πώς θα την αντιµετωπίσει. Η µητέρα για πρώτη
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φορά έδειξε µε έντονο τρόπο τα συναισθήµατα της, έκλαψε και µου εξέφρασε τους φόβους της, τα
απωθηµένα της και όλα αυτά που έχει περάσει. Για πρώτη φορά έγινε µια σε βάθος αυτοαποκάλυψη
της. Οι θεµατικές οι οποίες αποκαλύφθηκαν επιγραµµατικά ήταν:
1. όταν γνωρίστηκαν µε τον Άγγελο και αµέσως µετά τον αρραβώνα κατάλαβε ότι είχε και µια
άλλη κοπέλα, η οποία τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και αναγκάστηκε να αλλάξει αριθµό.
2. όταν επίσης γνωρίστηκαν, µετά από λίγο χρονικό διάστηµα, ο Άγγελος πέρασε καρκίνο, όχι
βαριάς µορφής, δεν ήταν µεταστατικός και εκ τότε δεν του παρουσιάστηκε.
3. µου αποκάλυψε επίσης ότι ο Άγγελος παίρνει χάπι για το στοµάχι καθώς από πριν
γνωριστούνε έπινε πολύ και αυτό του δηµιούργησε µόνιµο πρόβληµα στο στοµάχι αλλά τώρα
το έχει περιορίσει.
4. µου ανακοίνωσε επίσης, ότι µετά τον Ευγένιο είχε µείνει έγκυος και ότι πέθανε το παιδί µέσα
στην κοιλιά της και ότι για 4 χρόνια µετά δεν ήθελε να κάνει άλλο παιδί, ενώ ο Άγγελος
ήθελε.
5. επιπλέον, σε κάποια φάση της συζήτησης µας έκρινα σκόπιµο να της θείξω το γεγονός ότι δεν
ακολούθησε τον Άγγελο στον άλλο νοµό και προτίµησε να κάτσει µε την πατρική της
οικογένεια. Εκείνη µου απάντησε σε αυτή µου την τοποθέτηση ότι αν της συµπεριφερόταν
καλά θα τον ακολουθούσε. Κάτι που έδωσε απάντηση σε ένα σηµαντικό ερώτηµα µου για το
γιατί δεν τον ακολούθησε στο µέρος που κατοικούσε αφού είχαν µια τόσο λειτουργική σχέση
και γάµο όπως τις προηγούµενες φορές περιέγραφε.
6. ακόµα, µου ανέφερε ότι στα δύσκολα ήταν πάντα ενωµένοι αλλά µέσα στο γάµο είχαν πολλά
προβλήµατα και ότι τσακώνονταν για ένα κουµπί.
7. επίσης, µου αποκάλυψε ότι ο Άγγελος της ζήτησε ενώ ήταν παντρεµένος µε την άλλη γυναίκα
να έχουν ερωτική σχέση κάτι το οποίο δε δέχθηκε η Ελπίδα. Η ίδια µου ανέφερε απελπισµένη
«... και αν εγώ του απαντήσω ναι τι θα γινόταν...». Η Ελπίδα µε ρωτούσε και µε ξαναρωτούσε
γιατί το έκανε και εγώ µε τη σειρά µου προσπαθούσα να µειώσω την ένταση της.
8. επιπλέον, µου είπε ότι και η οικογένεια του της έλεγε ψέµατα ενώ εκείνη τους είχε δείξει
µεγάλη εµπιστοσύνη. Μάλιστα η Ελπίδα µε ρώτησε «...αυτό δεν το θεωρείς ότι είναι µεγάλη
κοροϊδία και είµαι η χαζή...». Εγώ της απάντηση ότι µπορεί και να µην είναι έτσι. Της τόνισα
ότι δεν µπορούσε κανείς άλλος να αναλάβει την ευθύνη να σου ανακοινώσει κάτι που αφορά
τον Άγγελο και ότι ίσως να συµµετείχαν και αυτοί στο ψέµα γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή.
9. αυτό που είχε ιδιαίτερο νόηµα στις αφηγήσεις της ήταν η πρόταση «... νιώθω ότι δεν έχω
καµία αξία σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος...». Εγώ µε τη σειρά µου της απάντησα ότι αν δεν
είχε αξία σαν άνθρωπος και σα γυναίκα δεν θα είχε καταφέρει να στηρίξει τα δυο της παιδιά
ακόµα και όταν αντιµετώπιζε πολλές δυσκολίες, δε θα είχε καταφέρει να σταθεί στα πόδια
της, δε θα είχε καταφέρει να εξελίξει τόσο πολύ τη Ζαχαρούλα, δε θα είχε καταφέρει να
κρατήσει τόσο καλές ισορροπίες µετά το διαζύγιο και δεν θα είχε τόσο µεγάλο σεβασµό και
αγάπη από την οικογένεια του πρώην άνδρα της και όλου του περίγυρου. Μετά από αυτή µου
την τοποθέτηση η Ελπίδα µου είπε ότι θυµάται ότι της είχα πει ότι πολλές φορές η εκτίµηση
µπορεί να µη µπορεί να εκφραστεί µε λέξεις αλλά µε πράξεις, κάτι το οποίο έκανε ο πρώην
πεθερός της και ένας θείος του άνδρα της. Χαρακτηριστικά µου είπε ότι της πήγε ο πεθερός
της δώρα και ο θείος του της έστειλε πράγµατα για όλους ενώ πριν το διαζύγιο δεν το είχαν
ξανακάνει και µου τόνισε ότι σκέφτεται αυτό που της είχα πει ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως να
εκφράζουν την εκτίµηση τους για το πρόσωπο της µέσω αυτών των κινήσεων τους και ότι
θέλουν να κρατούν επαφές ακόµα και αν έληξε ο γάµος τους.
10. η Ελπίδα µου εξέφρασε επίσης έντονα την θλίψη της και την ανησυχία της για την
Ζαχαρούλα. Χαρακτηριστικά µου ανέφερε «... για αυτό το παιδί έχω δώσει µεγάλο αγώνα για
να φτάσει εδώ που έχει φτάσει και φοβάµαι τι θα γίνει όταν θα της πούµε για τον πατέρα της,
φοβάµαι πώς θα της συµπεριφερθεί αυτή η γυναίκα, ρώτησα τον Άγγελο αν της έχει εξηγήσει για
το πρόβληµα της Ζαχαρούλας και για τις ιδιαιτερότητες που έχει σαν παιδί και µου είπε ότι της
έχει πει τα πάντα και ότι δεν έχει κανένα πρόβληµα... µε αυτό το παιδί έχω δώσει αγώνα... µια
φορά και η αδερφή µου κάτι πέταξε για το ότι πηγαίνει στο ειδικό, ότι δεν είναι φυσιολογική και
εκείνη τη στιγµή δεν κρατήθηκα και της είπα ότι ναι πηγαίνει στο ειδικό και ότι µπορεί να έχει
ιδιαιτερότητες αλλά έχει πετύχει πολλά και ότι δεν ντρέποµαι καθόλου για αυτή. Το ίδιο είπα και
στον Ευγένιο, ότι η αδερφή σου έχει πετύχει πολλά και ότι αν σου πει κάποιος κάτι για την
αδερφή σου εσύ θα πρέπει να είσαι πολύ περήφανος και να απαντήσεις ότι είναι αδερφή σου και
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ότι την αγαπάς ακόµα και µε τις ιδιαιτερότητες της...».
11. επιπλέον, µου µίλησε για τη µοναξιά που νιώθει και µου είπε «.... δεν µπορώ να κοιµηθώ... και
κάθοµαι και πίνω... δεν µπορώ να κοιµηθώ αλλιώς... πίνω µέχρι να ζαλιστώ... µου έχει κοπεί η
όρεξη... τι να κάνω Αλίκη...;». Στο θέµα του αλκοόλ τη ρώτησα αν την κάνει αυτό να νιώθει
καλά και αν της προσφέρει κάποια λύση. Εκείνη µου απάντησε πώς δε βοηθάει. Στη συνέχεια
της είπα ότι νοµίζω ότι το ποτό έχει την ιδιότητα να διογκώνει τα συναισθήµατα των
ανθρώπων δηλαδή αν είµαστε θλιµµένοι τότε η θλίψη µε το ποτό µεγιστοποιείται και µας
φέρνει σε µεγαλύτερο αδιέξοδο και νιώθουµε πιο έντονο ψυχικό πόνο. Εκείνη τότε µε τη
σειρά της µε ρώτησε τι µπορεί να κάνει για να κοιµάται και να ηρεµεί καθώς πρέπει να έχει
δυνάµεις για τα παιδιά. Εγώ της απάντησα ότι δεν υπάρχει µαγική συνταγή και ούτε να πιέζει
τον εαυτό της, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να προσαρµοστεί και να επεξεργαστεί την
κατάσταση και ότι θα τη βοηθούσε να κάνει εκείνη την ώρα πράγµατα που την κάνουν να
νιώθει καλά π.χ. την προέτρεψα ότι βοηθάει πολύ να κρατάει ηµερολόγιο και να γράφει όταν
δεν αισθάνεται καλά, να δει µια ωραία ταινία, να µεταποιεί πράγµατα/ ρούχα κάτι που της
αρέσει πολύ και γενικά οτιδήποτε της προσφέρει χαρά. Εκείνη τότε µου απάντησε
χαµογελώντας «... δηλαδή τέρµα το ποτό... εντάξει... κόκα κόλα να πίνω... γιατί µου αρέσει
πολύ... µπορεί να µην φάω για να πιω κόκα κόλα....;». Εγώ της απάντησα χαµογελώντας ότι να
κάνει ότι την ευχαριστεί αλλά η κόκα κόλα έχει καφείνη και ότι µπορεί να της προκληθεί
µεγαλύτερη αϋπνία και τότε εκείνη χαµογέλασε και µου είπε έχω δίκιο.
12. η Ελπίδα στη συνέχεια έθιξε και την ανησυχία της για την αντίδραση της πατρικής της
οικογένειας προς το πρόσωπο του Άγγελου. «... Φοβάµαι ότι θα αντιδράσουν άσχηµα... δε
θέλω να κρύβεται στη γωνία για να δει τα παιδιά... να γίνονται φασαρίες... τι να κάνω; Δε θέλω
να γίνουν αυτά που κοροϊδεύω...». Σε αυτή την ερώτηση της επισήµανα ότι αυτό που έχει
συµβεί αφορά κυρίως τον Άγγελο, είναι επιλογή του και ότι η ίδια θα καθορίσει πώς θέλει να
το χειριστεί και να το αντιµετωπίσει όπως ακριβώς έκανε και µε το διαζύγιο. Της τόνισα ότι
κανένας εκτός από την ίδια και τον Άγγελο δεν έχει δικαίωµα να ορίσει τις σχέσεις των
παιδιών µε τον πατέρα τους και ότι ο πατέρας έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα µε τη µητέρα
ανεξάρτητα από τις επιλογές που κάνουν στην προσωπική τους ζωή. Η Ελπίδα τότε µου
απάντηση «... ναι και όταν είχαµε χωρίσει πέταγαν κουβεντούλες... αλλά τους είπα ότι ο
Άγγελος θα έρχεται και είχαν καταφέρει ακόµα και να κάθονται και να µιλάνε... από µένα
δηλαδή εξαρτάται... ναι δε θέλω να χάσουν την επαφή µε τον πατέρα τους... ».
13. στη συνέχεια η µητέρα µου είπε για τις ανησυχίες της για αυτή τη γυναίκα καθώς ο Άγγελος
της ζήτησε τα παιδιά να γνωρίσουν την γυναίκα του και το παιδί του. Η Ελπίδα µου είπε «...
φοβάµαι πώς θα το πάρουν... θα τους συµπεριφερθεί καλά; Ο πατέρας τους µου είπε ότι στο
σπίτι τους έχουν ένα δωµάτιο για τα παιδιά αλλά έχει µόνο ένα µονό κρεβάτι και ότι στο µέλλον
θα πάρει διπλό και για την Ζαχαρούλα... τι να κάνω... θα τα προσέχει... τη διατροφή τους... τι να
κάνω...». Από την πλευρά µου της είπα ότι δε χρειάζεται προς το παρόν να τα σκέφτεται όλα
αυτά, ότι προτεραιότητα της είναι να ηρεµήσει έτσι ώστε από κοινού να το ανακοινώσουν στα
παιδιά µε ηρεµία και ψυχραιµία. Της ανέφερα ότι όπως µου περιγράφει την κατάσταση µόνο
θετικά µπορεί να προκληθούν καθώς ο Άγγελος παίρνοντας τα παιδιά θα πάψει να είναι
πατέρας του δίωρου και ότι είναι µια καλή αφορµή να δηµιουργήσουν µια πιο στενή σχέση µε
τον πατέρα τους. Επιπλέον, µε το να έχουν τα παιδιά δυο νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε
συνεννόηση θα είναι εποικοδοµητικό καθώς θα έχουν περισσότερα ερεθίσµατα και θα
βοηθηθούν να γίνουν πιο προσαρµοστικά άτοµα. Κατόπιν, το ότι υπάρχει ένα παιδί και δε
µωρό θα ξέρουν στο µέλλον ότι έχουν µια µεγαλύτερη οικογένεια και αν καταφέρετε να
δηµιουργήσετε δεσµούς ως ενήλικες θα έχει το ένα το άλλο και αυτό θα εµπλουτίσει τις
εµπειρίες τους, τα συναισθήµατα τους, την ωριµότητα τους, κ.ά και θα λειτουργήσει µόνο
θετικά, ιδιαίτερα αν ο πατέρας τα παίρνει σπίτι του και περνάνε χρόνο µαζί έτσι ώστε να µην
υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ των αδερφών. Σε ότι αφορά τη δεύτερη γυναίκα, της είπα ότι
στην πραγµατικότητα πέρα από τον γυναικείο ανταγωνισµό και εγωισµό δε τη χωρίζουν
πράγµατα, καθώς την ενώνει η επιθυµία τους να είναι καλά και προσαρµοσµένα τα παιδιά
τους µέσα σε ένα ήρεµο περιβάλλον. «...-Ναι και αυτή αν ήξερε µπήκε µέσα σε ένα γάµο και
τον διέλυσε...-Μπορεί να ήξερε µπορεί και όχι... δεν το ξέρουµε... και δεν έχει σηµασία... Ναι να πεις σε έναν καλό γάµο δεν µπορεί να µπει ένα τρίτο πρόσωπο...-Ισχύει... νοµίζω...».
Της επισήµανα ότι και αυτή η γυναίκα από την πλευρά της θα έχει ανασφάλειες, φοβίες και
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πλήθος συναισθηµάτων αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν θετικά συναισθήµατα και καλές
προθέσεις θα καταφέρουν να συνεργαστούν. Άλλωστε της τόνισα ότι αν δεν υπήρχαν καλές
προθέσεις γιατί να θέλει να γνωρίσει τα παιδιά, καθώς θα τη βόλευε να µην έχει ιδιαίτερες
επαφές µαζί τους πόσο µάλλον που έχει και δικό της παιδί. «... Ναι... δίκιο έχεις... µου είπε ο
Άγγελος και ότι και κάτι ρούχα που της είχε φέρει στα γενέθλια της αυτή τα είχε διαλέξει γιατί
δούλευε και δεν προλάβαινε... ήταν και ωραία.... χεχε...!».
Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης µας η φράση µου κυριάρχησε ήταν «... νιώθω σα λίµνη
που ενώ είχα καταφέρει να ηρεµήσω τα νερά, τώρα είναι σαν κάποιος να µου πετάει πετραδάκια και να
µου ξαναταράζει τα νερά... όλο δυσκολίες σε αυτή τη ζωή...». Από την πλευρά µου της είπα ότι η ζωή
έχει συνέχεια µεταβάσεις και δοκιµασίες και ότι το να ταράζονται τα νερά έστω και έτσι δεν είναι
απαραίτητα κακό, καθώς όταν είναι «ήρεµη η λίµνη» µπορεί να την κοιτάµε µόνο από µια και µόνο
θέση, η οποία µπορεί να είναι βολική αλλά δεν µας εξελίσσει. Η «ταραγµένη λίµνη» µπορεί και να µας
ωφελεί καθώς µας κάνει να κινούµαστε, να αλλάζουµε θέσεις και να βλέπουµε τη ζωή µας από πολλές
οπτικές γωνίες και να κερδίζουµε περισσότερη αυτογνωσία και ωριµότητα. «.... Ναι... αυτό είναι
αλήθεια.... και εγώ το ίδιο έκανα... και σα γυναίκα... µόνο µητέρα... ναι... είναι αλήθεια... τίποτα άλλο
δεν ήµουν...».
Στην 13η συνάντηση ενώ ίσως ξεπεράστηκαν κάποια ερευνητικά όρια και η συνάντηση πήρε
µάλλον συµβουλευτική/ θεραπευτική µορφή κατόπιν αιτήµατος της Ελπίδας, αποκόµισα πλήθος
συναισθηµάτων, σκέψεων, διληµµάτων, εµπειριών τόσο της µητέρας όσο και έµµεσα του
οικογενειακού της συστήµατος. Όπως ανέφερε και σε άλλες συναντήσεις, στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας τα όρια πιστεύω είναι ρευστά και συνεχώς θα πρέπει να
αναθεωρούνται και να αναπροσαρµόζονται. Για αυτό ακριβώς το λόγο επέλεξα να ανταποκριθώ στις
ερωτήσεις της µητέρας, εκφράζοντας όχι τόσο συµβουλές όσο µια άλλη οπτική γωνία του γεγονότος
και των εµπειριών της ζωής της. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία αν και φαινοµενικά ξεπερνούσα τα
όρια της έρευνας µου και αναλάµβανα το ρόλο της «ειδικού» κάτι το οποίο δεν αποτελεί στόχο της
έρευνας, στην πραγµατικότητα έκρινα ότι η στάση που υιοθέτησα σε αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά
εξυπηρετούσε τους αρχικούς στόχους της έρευνας αλλά κυρίως τον κεντρικό στόχο που είναι η
ανάδειξη του βιώµατος της οικογένειας σε ότι αφορά το διαζύγιο. Εποµένως, φέρνοντας εγώ στην
επιφάνεια άλλες οπτικές µε αφορµή τις απορίες και τις ερωτήσεις της µητέρας ουσιαστικά δίνεται η
δυνατότητα στη µητέρα να εκφράσει και να πάρει θέση σε νέα δεδοµένα/ σε νέες οπτικές/ σε άλλες
διαστάσεις του ίδιου βιώµατος, κάτι το οποίο νοµίζω ότι βοηθάει σε µια πιο ολιστική/ πολύπλευρη και
ουσιαστικότερη ανάδειξη του βιώµατος της.
Έξω από τα ερευνητικά πλαίσια, σε ατοµικό επίπεδο είχα πολύ έντονα συναισθήµατα και
πολύ άγχος για το πώς θα ανταποκριθώ σε αυτή τη δύσκολη φάση της έρευνας. Στο τέλος της
συζήτησης τόσο από τη λεκτική όσο και από την µη λεκτική έκφραση της µητέρας ένιωσα µεγάλη
ικανοποίηση και ψυχική ηρεµία, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι εξέφρασε τα συναισθήµατα της
και ότι ενώ ήρθε στο σπίτι µου ψυχικά επιβαρυµένη, έφυγε σχεδόν χαµογελαστή. Από το αποτέλεσµα
κατανόησα ότι αυτά που συζητήσαµε η Ελπίδα ήδη είχε ανάγκη να τα πιστέψει και να τα πράξει
απλώς είχε µπερδευτεί και εγκλωβιστεί µέσα στα έντονα συναισθήµατα της. Η δεκτικότητα της ακόµα
και αν άκουγε κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο δείχνει ότι η παρουσία µου αποτέλεσε απλά και µόνο
αφορµή για να δει και ίσως και να πάρει κάποια άλλη θέση «µέσα στη λίµνη της ζωής της».
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