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Στον μεγάλο απόντα της ζωής μου.
Με ευγνωμοσύνη για όσα μου δίδαξες,
χωρίς να προλάβω να σου πω ευχαριστώ.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συνεργάτες
μου για την πολύτιμη βοήθειά τους σε αυτό το εγχείρημα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στην Έφη Κωνσταντοπούλου, έμπειρη δικηγόρο, με πολυετή ενασχόληση με το οικογενειακό δίκαιο, που συνέλεξε τις νομικές
πληροφορίες για το διαζύγιο με τη γνωστή ευαισθησία,
υπευθυνότητα και συνέπεια που τη διακρίνουν.
Ευχαριστώ τις οικογένειες που μου εμπιστεύονται τα προβλήματά τους τα 27 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίαςØ χάρη σ’ αυτές το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας
είναι σήμερα πραγματικότητα. Πιο πολύ από όλους όμως
ευχαριστώ τα ίδια τα παιδιά, που όλα αυτά τα χρόνια μοιράζονται μαζί μου τα συναισθήματά τους.
Τέλος, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εκδότες μου
για όλη τη στήριξη που απλόχερα μου προσφέρουν.
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Ευχαριστίες

Η ιδέα ενός βιβλίου για το διαζύγιο υπήρχε χρόνια στο μυαλό μου. Στην αρχή της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ζητούσαν τη βοήθειά μου γονείς κυρίως για τις πολύ
σοβαρές περιπτώσεις αντιδικίας, με επίκεντρο τη διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών. Τα τελευταία 15 χρόνια, μου
ζητούν πλέον βοήθεια πολύ συχνά και γονείς που πρόκειται
να χωρίσουν και επιθυμούν να κάνουν σωστή διαχείριση
του διαζυγίου τους, επιδιώκοντας να διαφυλάξουν την ψυχική ισορροπία των παιδιών τους.
Το τέλος μιας σχέσης, εκτός από τις σοβαρές δυσκολίες
που επιφέρει στη ζωή του πρώην ζευγαριού, συνοδεύεται και από την αλλαγή της καθημερινότητας των παιδιών.
Γι’ αυτό η σκέψη να μιλήσουν στα παιδιά για ενδεχόμενο
διαζύγιο αποτελεί πηγή αναστάτωσης και αγωνίας για τους
γονείς, οι οποίοι νιώθουν αδύναμοι να διαχειριστούν τα ίδια
τα συναισθήματά τους. Τους βασανίζουν δεκάδες ερωτήματα: Πώς θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά; Τι ακριβώς θα τους
πουν; Ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουν; Τι αντιδράσεις θα
αντιμετωπίσουν; Πώς θ’ αντέξουν οι ίδιοι αυτή τη δοκιμασία; Με ποια συχνότητα πρέπει τα παιδιά να συναντούν τον
γονιό που θα απομακρυνθεί από το σπίτι; Πώς θα επικοινωνούν οι δυο γονείς μετά τον χωρισμό; Ποιες δυσκολίες
19
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θα έχει αυτή η επικοινωνία; Πώς θα διαχειριστούν τον θυμό
προς τον πρώην σύντροφό τους; Δύσκολες στιγμές για κάθε
γονιό, που τις βιώνει με θλίψη και ενοχές πολλές φορές.
Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2011
από τις εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί. Σήμερα επανεκδίδεται
από τον εκδοτικό οίκο Μίνωας, με την προσθήκη αρκετών
νέων στοιχείων, αλλά και με την αφορμή της οικονομικής
κρίσης, που έχει αλλάξει τις ισορροπίες στη ζωή όλων, μεγάλων και μικρών.
Θα ήθελα, τέλος, να επισημάνω ότι οι περιπτώσεις που
αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο είναι πραγματικές. Αλλάζουν μόνο τα ονόματα και ίσως κάποια χαρακτηριστικά,
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο.
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Η ένωση ενός ζευγαριού αποτελεί ένα ευχάριστο γεγονός
και συνοδεύεται από τις ευχές των συγγενών και φίλων για
μια ζωή ανέφελη.
Το ίδιο το ζευγάρι ξεκινά έχοντας τη βεβαιότητα και την
πεποίθηση ότι θα συμπορευτούν στη ζωή τους. Έχουν κοινά
όνειρα και στόχους, ο ένας καλύπτει τον άλλο και νιώθουν
τυχεροί που συνάντησαν το άλλο τους μισό. Δυστυχώς,
όμως, για διάφορους λόγους, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό
ανατρέπεται. Η σχέση του ζευγαριού φθείρεται σταδιακά,
η επικοινωνία φθίνει και τα προβλήματα αποκτούν μόνιμο
χαρακτήρα. Οι ευτυχισμένες στιγμές γίνονται πλέον παρελθόν και μια πολύ δύσκολη περίοδος ακολουθεί, που στιγματίζει κάθε μέλος της οικογένειας. Ο χωρισμός φαίνεται
μονόδρομος. Και οι δύο βασανίζονται πολύ καιρό πριν από
την τελική απόφαση. Αν μάλιστα υπάρχουν και παιδιά, είναι
ακόμα πιο διστακτικοί, αναβάλλοντας την απόφαση μερικές
φορές και για χρόνια.
Το διαζύγιο αποτελεί ένα οδυνηρό γεγονός, συνήθως
στρεσογόνο, που αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι
γονείς αισθάνονται θυμό, άγχος και θλίψη. Πληγώνονται,
απομονώνονται και νιώθουν ότι έχουν αποτύχει. Τους κατακλύζουν δεκάδες ερωτήματα: «Πώς αγάπησα αυτό το
21
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άτομο;» «Γιατί να συμβεί σ’ εμένα αυτό;» «Τι θα γίνει με
τα παιδιά;». Η εχθρότητα και η σύγκρουση κερδίζουν έδαφος. Το τέλος της σχέσης του ζευγαριού γίνεται συχνά πολύ
τραυματική εμπειρία. Δεν ακούει ο ένας τον άλλο, διαφωνούν για τα παιδιά, για το ποιος θα μείνει στο κοινό σπίτι,
ποια πράγματα θα κρατήσει ο καθένας τους, τι χρήματα θα
δίνει ο γονιός που θα φύγει, πότε θα επικοινωνεί με τα παιδιά. Ωστόσο για τον έναν από τους δύο ή και για τους δύο
η απόφαση του διαζυγίου αντικατοπτρίζει την επιθυμία τους
για αλλαγή. Είναι η διόρθωση ενός λάθους. Η εξασφάλιση
της δυνατότητας να κάνουν μια νέα επιλογή ζωής.
Για τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά. Ο μόνος σταθερός κόσμος που έχουν γνωρίσει στη ζωή τους είναι η
οικογένειά τους. Και παρ’ ότι κάποιες φορές μπορεί να μαλώνουν οι γονείς τους, δεν θέλουν να πιστέψουν ότι θα χωρίσουν. Ξαφνικά, όμως, διαπιστώνουν ότι όλα αλλάζουν.
Η μαμά και ο μπαμπάς χωρίζουν. Τα παιδιά δεν έχουν τον
έλεγχο της κατάστασης και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει
ή τι θα συμβεί αποδώ και πέρα.
Δυστυχώς ο θυμός και η οργή του ενός γονιού προς τον
άλλο εκφράζονται άμεσα ή έμμεσα και στα ίδια τα παιδιά,
τον τελευταίο κοινό κρίκο της οικογένειας. Ενώ δηλαδή οι
δυο γονείς υποστηρίζουν πόσο πολύ τα αγαπούν και ότι
θα έκαναν τα πάντα γι’ αυτά, στην πράξη αποδεικνύεται ότι
συναντούν απίστευτες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους προς όφελός τους. Όλα αυτά
προσαυξάνουν τον πόνο που επιφέρει ούτως ή άλλως ο χωρισμός στα παιδιά και αποτελούν αρνητικούς παράγοντες, οι
οποίοι μειώνουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις νέες
συνθήκες ευνοώντας την εμφάνιση προβλημάτων. Σύμφω22

23

Εισαγωγή

να με διεθνείς μελέτες, υπολογίζεται ότι 10-15% των διαζυγίων συνοδεύονται από έντονες διαμάχες και συγκρούσεις.
Και μέσα σε αυτή την ομάδα ένα άλλο 10% είναι σε εξέλιξη
συνεχούς μεγάλης σύγκρουσης, που δυστυχώς δεν είναι πιθανό να αλλάξει ποτέ, με δραματικές επιπτώσεις στα παιδιά.
Ωστόσο τα παιδιά έχουν ανάγκη δύο γονείς που συνεργάζονται. Γονείς που κάνουν πέρα τις διαφορές τους για το
καλό των παιδιών τους.
Το βιβλίο αυτό βασίζεται στην πολυετή ενασχόλησή
μου με τα διαζύγια και τις πολυάριθμες οικογένειες που
μου έχουν εμπιστευθεί την προσωπική τους ιστορία. Μου
ζητούν βοήθεια άνθρωποι διαφόρων μορφωτικών επιπέδων, οι οποίοι προβληματίζονται για τα παιδιά τους και
επιθυμούν να κάνουν τους καλύτερους χειρισμούς ώστε
να μειώσουν, όσο μπορούν, τις επιπτώσεις του διαζυγίου
σ’ αυτά. Έχω συναντήσει γονείς θυμωμένους, απογοητευμένους, κουρασμένους, επιθετικούς. Γονείς που χρόνια
αντιδικούν στις δικαστικές αίθουσες, αγνοώντας το συμφέρον των παιδιών τους και την ψυχική τους ισορροπία. Που
κάποιες φορές τα εμπλέκουν μάλιστα στην αντιδικία τους
και τα επηρεάζουν αρνητικά απέναντι στον άλλο γονιό. Που
τα μετατρέπουν σε ταχυδρόμους μηνυμάτων ή δέκτες αρνητικών σχολίων για τον άλλο γονιό. Αναρωτιέμαι πώς θα
προστατευτούν αυτά τα παιδιά από το μίσος που τρέφει ο
ένας γονιός τους προς τον άλλον. Πώς θα κατανοήσουν αυτοί οι γονείς ότι η μακροχρόνια αντιδικία τους και η εμπλοκή
των παιδιών τους σε αυτή πιθανότατα θα τα τραυματίσει για
όλη τους τη ζωή; Πώς θα καταλάβουν ότι τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία τους και ότι δεν μπορούν να παρεμποδίζουν
την επικοινωνία τους με τον άλλο γονιό τους;

Είναι συγκλονιστικές οι αφηγήσεις των παιδιών που περιγράφουν με οδύνη όσα συμβαίνουν στην οικογένειά τους.
Ο 13χρονος Νίκος αφηγείται: «Μετά τον χωρισμό, νόμιζα ότι όλα χάθηκαν. Τίποτε δεν ήταν όπως πριν. Φοβόμουν ότι ο μπαμπάς μου θα με ξεχάσει, έχει βρει άλλη γυναίκα… Κρυφάκουσα τη μητέρα μου σε ένα τηλεφώνημα
να του λέει “μας παράτησες για την άλλη, μην διανοηθείς
να την παρουσιάσεις στο παιδί μου γιατί θα του πω ότι αυτή
η γυναίκα είναι η αιτία που ο πατέρας του τον παράτησε”…
Ανησυχούσα πολύ, έβλεπα ότι απέφευγε ο ένας μου γονιός
να μιλήσει με τον άλλο ή όταν συναντιόντουσαν δεν αντάλλασσαν βλέμμα… Δεν ήθελα να μιλήσω στη μητέρα μου
για αυτά που ένιωθα. Παρίστανα ότι όλα ήταν καλά. Τους
κορόιδευα».
Ο 8χρονος Ιάσων με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά του όταν μου αποκάλυψε ότι ο μπαμπάς του τον εκβιάζει να λέει ψέματα για τη μητέρα του, γιατί αλλιώς δεν
θα έχει καμία επαφή μαζί του. Τον αναγκάζει να λέει ότι δεν
θέλει να μείνει με τη μητέρα του, γιατί τον αφήνει μόνο τα
βράδια και βγαίνει με άντρες και αυτός φοβάται, κλαίει και
της τηλεφωνεί να γυρίσει… Κι όλα αυτά τα ψέματα τα ηχογραφεί ως τεκμήριο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει
την επιμέλεια του παιδιού.
Η 7χρονη Ιουλία μου δήλωσε ότι δεν θέλει να κοιμάται στο σπίτι του μπαμπά της, αλλά να τον επισκέπτεται μόνο. Κάθε φορά που πρόκειται να έχει διανυκτέρευση
κλαίει, αρνείται και θέλει να επιστρέψει στη μητέρα της. Στην
ερώτησή μου γιατί το θέλει αυτό, αυθόρμητα μου εκμυστηρεύτηκε ότι η μαμά της πιστεύει ότι δεν πρέπει να κοιμάται
στον μπαμπά της γιατί δεν τη φροντίζει όπως πρέπει.
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Οι περιπτώσεις είναι πολλές, καθεμιά ιδιαίτερη, διαφορετική από την άλλη, αναμφίβολα όμως όλες κρύβουν
τον πόνο των γονιών και την οδύνη των παιδιών. Συναντώ
απελπισμένες μητέρες που ο πρώην σύντροφός τους είτε
δεν επικοινωνεί με τα παιδιά τους καθόλου είτε δεν τους
αφιερώνει τον χρόνο που χρειάζονται, και δυστυχισμένους
πατεράδες που η πρώην σύζυγός τους για διάφορους λόγους εμποδίζει την επικοινωνία τους με τα παιδιά τους κι
εκείνοι διστάζουν να αντιδράσουν, φοβούμενοι μήπως τα
πληγώσουν.
Το βιβλίο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάθε σκεπτόμενο γονιό. Επίσης, μπορεί να ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδιάτρους,
άλλους ειδικούς, αλλά και φοιτητές αντίστοιχων σχολών
που έρχονται σε επαφή με παιδιά και τις οικογένειές τους.

Πώς ένα ζευγάρι φθάνει
στον χωρισμό

Το διαζύγιο αποτελεί τη νομική λύση ενός γάμου. Για να
φθάσει κάποιος στο νομικό διαζύγιο, έχει ήδη προηγηθεί
το συναισθηματικό διαζύγιο, η διεργασία του οποίου κρατά μήνες ή και χρόνια πριν από την τελική απόφαση. Στην
Ελλάδα διαλύεται πλέον ο ένας στους τέσσερις γάμους και
η μεγάλη κρίση φαίνεται πως εκδηλώνεται 5 με 10 χρόνια
μετά τη σύναψή του.
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, μέσα σε
25 χρόνια τα διαζύγια στη χώρα μας τριπλασιάστηκαν και
ο δείκτης διαζυγίων, από 8% που ήταν το 1984, έφτασε το
2005 το 24%. Η πορεία έμοιαζε ανοδική μέχρι το 2009,
που ήταν η τελευταία χρονιά με πανελλαδικά στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τον δείκτη διαζυγίων. Εντούτοις οι επιμέρους καταγραφές πολλών δήμων της Ελλάδας το 2011
και το 2012 έδειξαν ότι έκτοτε παρατηρείται πτωτική τάση.
Αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς. Όπως και να έχει,
η μείωση των διαζυγίων σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ
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πιθανόν να οφείλεται κυρίως στην οικονομική δυσπραγία
των τελευταίων ετών και στο γεγονός ότι πολλά ζευγάρια
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε το κόστος του διαζυγίου αυτού καθαυτό ούτε τα αυξημένα έξοδα που συνεπάγεται ο χωρισμός για όλα τα μέλη της οικογένειας. Κατά
συνέπεια, αν και ίσως κάποια ζευγάρια αποφάσισαν να μην
χωρίσουν επειδή θέλησαν να προσπαθήσουν, τα περισσότερα είναι πολύ πιθανό να έμειναν μαζί για οικονομικούς
λόγους. Αυτό έχει ως συνέπεια να σημειώνονται απομάκρυνση, αποστασιοποίηση, παγωνιά και εντάσεις μεταξύ
των γονιών με ανάλογες επιπτώσεις στον ψυχισμό των παιδιών, τα οποία γίνονται μάρτυρες ποικίλων περιστατικών.
Σπάνια η απόφαση για τον χωρισμό είναι κοινή μεταξύ των συζύγων. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι στο 75 έως
90% των διαζυγίων ο ένας σύζυγος επιθυμεί να εξέλθει
από τον γάμο ενώ ο άλλος όχι (Ahrons, 1981Ø Kaslow &
Schwartz, 1987Ø Kelly, 1982Ø Kessler, 1975Ø Wallerstein
& Kelly, 1980). Μάλιστα φαίνεται ότι σε ποσοστό 80% οι
γυναίκες είναι εκείνες που παίρνουν την απόφαση να χωρίσουν (Kelly,1982). Στη χώρα μας τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι στις 10 αιτήσεις διαζυγίου οι 7 κατατίθενται από
γυναίκες, παρ’ ότι αυτές δυσκολεύονται περισσότερο μετά
τον χωρισμό.
Συνήθως η διαδικασία του χωρισμού ξεκινά αρκετά χρόνια πριν από την πραγματική ημερομηνία του διαζυγίου. Οι
γυναίκες, λοιπόν, διαπιστώνουν πρώτες ότι δεν υπάρχει
εξέλιξη και ότι ο σχεδιασμός της κοινής ζωής του ζευγαριού
δεν προχωρά (ίσως και 1-2 χρόνια πριν το εκφράσουν). Αρχικά προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφοροποιήσουν την
κατάσταση. Συνήθως αναφέρουν ότι «του έχω μιλήσει, έχω
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φωνάξει, έχω κλάψει, τα έχω εκφράσει γραπτά, αλλά ποτέ
δεν με έλαβε σοβαρά υπόψη του» (8-12 μήνες πριν αναφέρουν για διαζύγιο). Σταδιακά απογοητεύονται, αποστασιοποιούνται συναισθηματικά και κάποια στιγμή που νιώθουν
πια ότι δεν αντέχουν άλλο παίρνουν την απόφαση να δώσουν τέλος στον γάμο. Αυτή η διαδικασία είναι επίπονη,
μακροχρόνια, κατά την οποία η γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη
με αμφιβολίες, ενοχές και πολλά διλήμματα. Βασανίζεται
από σκέψεις όπως: «Έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό στα
παιδιά;» «Μήπως υπάρχει άλλη λύση;». Το διαζύγιο αποτελεί ύστατη επιλογή απόγνωσης σε μια συμβίωση γεμάτη
απογοητεύσεις (6-12 μήνες πριν από τη νομική διαδικασία).
Οι άνδρες στην αρχή εκπλήσσονται και τελικά αντιδρούν
όταν συνειδητοποιήσουν ότι η σύντροφός τους μιλά σοβαρά και είναι αποφασισμένη. Τότε ισχυρίζονται ότι δεν είχαν
αντιληφθεί το παραμικρό ή ότι η σύζυγός τους δεν τους μίλησε ποτέ με σαφήνεια ώστε να καταλάβουν το μέγεθος του
προβλήματος. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μεταπείσουν
τη σύντροφό τους. Επιμένουν σε υποσχέσεις του τύπου «θα
αλλάξω, θα συζητάμε, θα γυρίζω νωρίτερα, θα ασχολούμαι
περισσότερο με τα παιδιά». Άλλοτε προτείνουν να κάνουν
μαζί ένα ταξίδι ή να ανακαινίσουν το σπίτι, σχέδια δηλαδή
που αφορούν τους δυο συζύγους, ή εντέλει να αναζητήσουν
τη βοήθεια ειδικού. Όταν αντιλαμβάνονται ότι οι προτάσεις
τους δεν βρίσκουν ανταπόκριση πλέον, η κρίση εγκαθίσταται. Φυσικά υπάρχουν άνδρες που παίρνουν εύκολα
την απόφαση του χωρισμού, ωστόσο οι περισσότεροι απ’
αυτούς έχουν ήδη δημιουργήσει άλλη σχέση. Τα παράπονα που οι γυναίκες συνήθως αναφέρουν για τον σύντροφό
τους αφορούν κυρίως την έλλειψη επικοινωνίας, την ανώ-

ριμη συμπεριφορά τους, τη σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης,
τη διαχείριση των οικονομικών, τον εθισμό σε ουσίες ή σε
τυχερά παιχνίδια κ.λπ. Από την πλευρά τους, οι άνδρες προσάπτουν στη σύζυγό τους αδιαφορία για τους ίδιους, δυσκολίες στις σχέσεις της με συγγενείς τους, υπερβολική προσήλωση στην εργασία της, εξωσυζυγική σχέση κ.λπ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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 Να προσπαθήσω κι άλλο
«
ή τελείωσαν όλα;»
Η 42χρονη Μαρία, οδοντίατρος, με επισκέφθηκε με τον σύζυγό της, τον 43χρονο Ηλία, μηχανικό, με πρωτοβουλία της
ίδιας. Ο γάμος τους μετρά 13 χρόνια και έχουν αποκτήσει
ένα κορίτσι, την 11χρονη σήμερα Αλεξάνδρα. Το ζευγάρι βρίσκεται σε ένα σοβαρό δίλημμα: να χωρίσει ή όχι. Η Μαρία
εκφράζει μεγάλη δυσαρέσκεια για τον σύζυγό της. Τον χαρακτηρίζει ατομιστή και τον κατηγορεί ότι δεν ασχολείται καθόλου μαζί της ούτε συμμετέχει στο μεγάλωμα της Αλεξάνδρας.
Όταν γυρίζει στο σπίτι, κάθεται κατευθείαν στον υπολογιστή
και δεν ανταλλάσσουν κουβέντα παρά μόνο για τα απαραίτητα. Η Μαρία νιώθει ότι δεν επικοινωνούν και ότι η σεξουαλική τους ζωή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «πάει από το
κακό στο χειρότερο». Ο σύζυγός της της αναγνωρίζει ότι έχει
δίκιο σε πολλά και δεν θέλει να χωρίσουν, γιατί την αγαπά
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