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Από το γάμο στο διαζύγιο

Συνήθως, κάθε γάμος ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά για
κάποιους από αυτούς, αυτές οι ίδιες προϋποθέσεις δεν αρκούν για να
ξεπεράσουν τις αναπόφευκτες δυσκολίες που εμφανίζονται στη ζωή.

Για κάποια ζευγάρια:

▪ η σχέση τους φθείρεται σταδιακά,

▪ η επικοινωνία φθίνει και

▪ τα προβλήματα εγκαθίστανται.

Για το λόγο αυτό, ο χωρισμός φαίνεται μονόδρομος.

Μακρή Μαριάνθη - ΠΕ30 
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Από το γάμο στο διαζύγιο

Το διαζύγιο είναι ένα οδυνηρό γεγονός, το

οποίο ταξινομείται αμέσως μετά την απώλεια

κάποιου αγαπημένου προσώπου στην κλίμακα

των στρεσογόνων καταστάσεων.

Με το διαζύγιο επηρεάζονται όλοι:

▪ οι δύο σύντροφοι,

▪ τα παιδιά,

▪ οι υπόλοιποι συγγενείς, αλλά και

▪ οι φίλοι.
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Η έννοια του διαζυγίου

Το διαζύγιο αφορά τη λύση του έγγαμου δεσμού με χαρακτήρα μόνιμο και

αμετάκλητο. Επέρχεται με απόφαση δικαστηρίου, η οποία προστατεύεται από το

Σύνταγμα της χώρας (Α.Κ., Αρ. 1438).

Υπάρχουν τέσσερα είδη διαζυγίου:

α) το κατά αντιδικία διαζύγιο (Α.Κ., Αρ. 1439),

β) το διαζύγιο διετούς διάστασης (Α.Κ., Αρ. 1439),

γ) το διαζύγιο λόγω αφάνειας (Α.Κ., Αρ. 1440)

δ) το συναινετικό διαζύγιο (Α.Κ., Αρ. 1441).
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Οικογένεια

▪ Ούτε ο Αστικός Κώδικας ούτε το Σύνταγμα δίνουν ένα

συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας της οικογένειας.

▪ Μία εναλλακτική μορφή οικογένειας είναι η ελεύθερη

ένωση. Με το Ν.3719/2008 αναγνωρίζεται στην Ελλάδα το

σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, όπου παρέχονται σε αυτά

τα ζευγάρια δικαιώματα που τους προσφέρει ένας γάμος.

▪ Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση

των διαζυγίων και κατ’ επέκταση των μονογονεϊκών

οικογενειών σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες.
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Οικογένεια
▪ Παλαιότερα οι μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνταν ως

μία αποκλίνουσα μορφή της οικογενειακής οργάνωσης,

σήμερα θεωρούνται μάλλον ως μία εκδοχή ή παραλλαγή

του τρόπου οργάνωσής της.

▪ Αυτό φαίνεται και από τους όρους, οι οποίοι

χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία για να

χαρακτηρίσουν τις μονογονεϊκές οικογένειες και έχουν

πλέον καθιερωθεί: «οικογένεια με έναν γονέα» ή

«μονογονεϊκές οικογένειες» (single-parent family ή lone-

parent families), κ.α.
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Η αυξημένη τάση των διαζυγίων

• Στη χώρα μας, η αυξημένη τάση των διαζυγίων είναι δεδομένη,
αφού ο αριθμός τους επταπλασιάστηκε κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, σε αντίθεση με τον αριθμό των γάμων, που παρουσιάζει
πτώση.

• Το 1970 το ποσοστό διαζυγίων ήταν 5,18%,

• Το 1980 αυξήθηκε σε 10,72%, το 1984 σε 15,83%,

• Το 1990 μειώθηκε σε 10,22%,

• Το 2000 αυξήθηκε σε 23,14%

• Το 2010 ανήλθε σε 23,56% και

• Το 2017 αυξήθηκε σε 38,28%.

• Καθοριστικός παράγοντας στην κατακόρυφη αύξηση των
διαζυγίων το 1980 και το 1984 ήταν η καθιέρωση των νέων
νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν.868/79 και Ν.1329/83) (Τσαλκάνης,
1995, Καλδιριμιτζιάν, 2002).Μακρή Μαριάνθη - ΠΕ30 
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H ελληνική νομοθεσία

▪ Κατά τη διάρκεια του γάμου, η γονική μέριμνα και επιμέλεια είναι

καθήκον και δικαίωμα και των δύο γονέων (Α.Κ., Αρ. 1510) και

περιλαμβάνει την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, αλλά και την επιμέλεια

των παιδιών. Μέρος της γονικής μέριμνας είναι η επιμέλεια (Α.Κ., Αρ.

1518), η οποία περιλαμβάνει τη διαμονή, την εκπαίδευση και την

καθημερινή τους φροντίδα.

▪ Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, η επιμέλεια (Α.Κ., Αρ. 1513),

ανατίθεται αποκλειστικά στον ένα γονέα, εκτός αν και οι δύο

συμφωνήσουν να την ασκούν από κοινού, ή αν το δικαστήριο αποφασίσει

να κατανείμει διαφορετικά τη γονική μέριμνα.

▪ Κριτήριο για την ανάθεση της επιμέλειας με βάση το Αστικό Ελληνικό

Δίκαιο (Άρ. 1511), είναι η καταλληλότητα του και το συμφέρον του

παιδιού, όπως αυτό ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο.
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H ελληνική νομοθεσία

• Το δικαστήριο επίσης, οφείλει να συνεκτιμήσει τους

ψυχικούς δεσμούς του παιδιού με τον καθένα από τους γονείς

του, όσο και με τα αδέλφια του, αλλά και με άλλα πρόσωπα,

όπως με τους παππούδες κλπ (Α.Κ. Άρ. 1513).

• Στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου οι γονείς οφείλουν

να συμφωνούν και ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας

(Α.Κ. Άρ. 1513).
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H ελληνική νομοθεσία

▪ Μέχρι την δεκαετία του 1970, οι μητέρες κυριαρχούσαν με

συντριπτικά ποσοστά στην επικράτηση της επιμέλειας των

παιδιών, ενώ ο πατέρας αναλάμβανε τα οικονομικά βάρη της

διατροφής.

▪ Η αναγνώριση των προκαταλήψεων, αλλά και των

επιπτώσεων που είχε η απουσία του πατέρα στη ζωή του

παιδιού, οδήγησαν στην υιοθέτηση της ρύθμισης της

επιμέλειας από κοινού, ήδη από την δεκαετία του ΄80.
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Οι τύποι της επιμέλειας

Η άσκηση της επιμέλειας από τον έναν γονέα έχει ως αποτέλεσμα την 

σταδιακή αποξένωση του άλλου γονέα από το παιδί με όλες τις 

δυσλειτουργικές συνέπειες για το παιδί.

Οι τύποι της επιμέλειας που ισχύουν σήμερα είναι οι εξής:

➢ Αποκλειστική επιμέλεια (ο ένας γονέας έχει την επιμέλεια και ο 

άλλος δεν έχει πρόσβαση στα παιδιά),

➢ Κοινή νομική επιμέλεια (οι γονείς μοιράζονται αρμοδιότητες 

λήψης αποφάσεων σε πτυχές της ζωής των παιδιών)

➢ Κοινή φυσική επιμέλεια (οι γονείς μοιράζονται την ευθύνη της 

καθημερινής φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών), και

➢ Ξεχωριστή επιμέλεια (τα παιδιά χωρίζονται μεταξύ των γονέων).
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Η γονική σύγκρουση

• Η γονική σύγκρουση είναι μια σημαντική πηγή που μειώνει την ευημερία των

παιδιών του διαζυγίου.

• Το συμπέρασμα, λοιπόν, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα είναι ότι η κοινή

επιμέλεια είναι αποτελεσματική μόνο όταν δεν υπάρχουν γονικές συγκρούσεις.

• Για να πετύχει η από κοινού επιμέλεια είναι σημαντικό οι δύο γονείς:

✓ να επικεντρώνονται στα παιδιά,

✓ να δεσμεύονται να εκπληρώσουν τους γονικούς 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 αγνοούν τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ

τους σχέσεις και τις προσωπικές ανάγκες.
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Σε ό,τι αφορά στην προσαρμογή των γονέων μετά το διαζύγιο ο Βohannon

(στo Χατζηχρήστου, 2005) αναφέρει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που αποτελείται από έξι 
“στάδια” :

Α) το συναισθηματικό διαζύγιο

Β) το νομικό διαζύγιο

Γ) το οικονομικό διαζύγιο

Δ) το διαζύγιο από τον κοινό γονεϊκό ρόλο

Ε) το διαζύγιο από την κοινότητα

ΣΤ)το ψυχικό διαζύγιο
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Τα παιδιά 
χωρισμένων 

γονέων έχουν 
ψυχοκοινωνικές 

δυσκολίες;

➢ Τα αποτελέσματα των ερευνών και πολλών βιβλιογραφικών

ανασκοπήσεων δεν καταλήγουν σε ομόφωνα συμπεράσματα, ως

προς την έκταση, το βαθμό και τη διάρκεια των δυσκολιών.

Μεθοδολογικά προβλήματα των σχετικών ερευνών:

- Επιλογή μη αντιπροσωπευτικών και πολλές φορές κλινικών

δειγμάτων πληθυσμού,

- Έλλειψη ελέγχου καθοριστικών μεταβλητών

- Έλλειψη ελέγχου της αλληλεπίδρασης καθοριστικών μεταβλητών

για την προσαρμογή του παιδιού,

- Απόδοση σχέσεων αιτιότητας/συσχέτισης σε μεταβλητές που

μπορεί απλά να συνυπάρχουν ή/και να συνεπιδρούν.
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Η βιβλιογραφία φαίνεται να 
συμφωνεί στους εξής παράγοντες:

Τα παιδιά έχουν διαφορετικές άμεσες, βραχυχρόνιες και 
μακροχρόνιες αντιδράσεις στο διαζύγιο.

Η ηλικία και το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα στις άμεσες αντιδράσεις των 
παιδιών.

Οι συνεχείς συγκρούσεις και η εχθρότητα μεταξύ των 
γονέων είναι περισσότερο καταστροφικές από ότι αυτός 
καθεαυτός ο χωρισμός.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις φαίνεται να είναι πιο 
σημαντικές όταν ο χωρισμός έχει έκδηλα στοιχεία δράματος 
ή όταν ακολουθείται γρήγορη ανασύνθεση της οικογένειας.
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Η ανάπτυξη των παιδιών σε αυτό το στάδιο βασίζεται στον ιδιαίτερο 

δεσμό γονέα-παιδιού, οπότε σχετίζεται με τη συναισθηματική 

κατάσταση και την ψυχολογική διαθεσιμότητα/ετοιμότητα του γονέα 

και τη σταθερότητα του περιβάλλοντος.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις άμεσες 

επιπτώσεις του διαζυγίου και εκδηλώνουν περισσότερο έντονες και 

γενικευμένες αντιδράσεις από ότι τα μεγαλύτερα παιδιά.

Άμεσες αντιδράσεις παιδιών 
προσχολικής ηλικίας

στο χωρισμό των γονέων  
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Οι Wallerstein και Kelly (1975) θεωρούν ότι οι αντιδράσεις των

παιδιών προσχολικής ηλικίας οφείλονται επίσης στην γνωστική

αδυναμία να κατανοήσουν τις αιτίες του χωρισμού και τις

συγκρούσεις των γονέων, στη δυσκολία και τη σύγχυση να διακρίνουν

ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, καθώς και στην

επίγνωση της εξάρτησής τους από τους γονείς για φροντίδα και

ασφάλεια.

Οι φόβοι είναι μεγάλοι όταν υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και

επεξηγήσεων από τους ίδιους τους γονείς. Τότε τα παιδιά

δημιουργούν δικές τους φανταστικές εξηγήσεις και προεκτάσεις οι

οποίες περιλαμβάνουν αυτομομφές και συναισθήματα ενοχής.
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Ο φόβος, το άγχος, η θλίψη και ο θυμός των παιδιών προσχολικής

ηλικίας εκδηλώνονται συνήθως με διαταραχές ύπνου, διαταραχές στο

φαγητό, παλινδρόμηση σε συμπεριφορές προηγούμενων αναπτυξιακών

σταδίων (ενούρηση/πιπίλα), φόβος για το σκοτάδι, επιθετικότητα (εκρήξεις

θυμού), απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων, περιορισμός στο

παιχνίδι, σύγχυση, ενοχές, αυτοκατηγορίες, συναισθηματική εξάρτηση και

άγχος αποχωρισμού, σωματικά συμπτώματα, αναζήτηση αγκαλιάς

ενηλίκων,αυξημένες αυτοερωτικές δραστηριότητες.
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Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη ανησυχία,

επιθετικότητα, υπερκινητικότητα, άγχος και δυσθυμία. Ωστόσο, είναι ικανά να

εκφράσουν λεκτικά τη θλίψη τους, την αναζήτηση του γονέα που δεν είναι παρών,

καθώς και την επιθυμία για επανασύνδεση της οικογένειας. Επίσης μπορούν να

διατηρήσουν μία απόσταση ανάμεσα σε αυτά και τους γονείς τους και να βρουν

ικανοποίηση έξω από το σπίτι και να αξιοποιήσουν άλλα υποστηρικτικά δίκτυα.
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✓Οι αντιδράσεις των παιδιών στο χωρισμό των γονέων φαίνεται να είναι αναμενόμενες και

φυσιολογικές αντιδράσεις απέναντι σε μία απώλεια.

✓Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν οι γονείς το διαζύγιο συνολικά, ο τρόπος με τον οποίον

μίλησαν στο παιδί γι’ αυτό και η διαβεβαίωση που του παρείχαν για συναισθηματική

ασφάλεια και σταθερότητα είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή του

παιδιού στην καινούρια συνθήκη ζωής.

✓ Οι Wallerstein και Kelly (στο Χατζηχρήστου, 2005) αναφέρουν ότι ένα-δύο χρόνια μετά το

χωρισμό, οι αντιδράσεις των περισσότερων παιδιών μειώνονται σημαντικά.

✓ Όσον αφορά στην μακρόχρονη προσαρμογή των παιδιών στο χωρισμό των γονέων, οι

ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρέπει να διερευνηθούν οι παράμετροι που συντελούσαν στη

δυσλειτουργία της οικογένειας πριν το χωρισμό.
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Καθοριστικοί παράγοντες για τη μακροχρόνια προσαρμογή

των παιδιών στο διαζύγιο

(GUIDUBALDI & PERRY, 1985. KURDEK, 1981. WALLERSTEIN & KELLY, 1980. WALLERSTEIN & BLAKESLEE, 1996. WALSH & STOLBERG,

1989, Ό.Α. ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΧΡΉΣΤΟΥ, 1999):

Οι σχετικά μικρές οικονομικές επιπτώσεις στη μονογονεϊκή οικογένεια.

Οι περιορισμένες συγκρούσεις και η μειωμένη εκδήλωση εχθρότητας μεταξύ των

γονέων πριν και μετά το διαζύγιο.

Η ύπαρξη ψυχικής υγείας των γονέων πριν και μετά το διαζύγιο.

Η ψυχολογική επάρκεια του παιδιού και η προσαρμοστική του ικανότητα.

Η συνέπεια και η κοινή στάση των γονέων μετά το διαζύγιο.
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Οι κατάλληλες μέθοδοι ανατροφής και διαπαιδαγώγησης (συζήτηση, σταθερά όρια και

προσδοκίες, εκδήλωση αγάπης και τρυφερότητας)

Η σταθερότητα του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας του παιδιού κατά την αρχική

περίοδο του χωρισμού/απώλειας.

Το συναισθηματικό κλίμα που επιτρέπει στο παιδί και σ' όλη την οικογένεια ανοιχτές

συζητήσεις και έκφραση ανησυχιών σχετικά με τα ζητήματα του διαζυγίου.

Η ενίσχυση των παιδιών στην αντιμετώπιση της απώλειας ή του θυμού, στην επεξεργασία

και επίλυση των αισθημάτων ενοχής και στην παραδοχή της μονιμότητας του διαζυγίου.
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Η μεγαλύτερη συχνότητα και συνέπεια στην επικοινωνία και επαφή με τo γονέα που δεν

έχει την επιμέλεια (σε περίπτωση βίας ή σοβαρής ψυχικής ασθένειας του γονέα, το

δεδομένο αυτό διαφοροποιείται).

Σημαντική είναι και η εικόνα που δίνει ο γονέας με τον οποίο μένει το παιδί για τον απόντα

γονέα και το αντίστροφο.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο σχολικό χώρο, όπως ο μικρότερος αριθμός παιδιών, οι

παραδοσιακές τάξεις με οργάνωση και δομή, η μικρή απόσταση του σχολείου από το σπίτι.

Η διάθεση φιλικών και συγγενικών προσώπων για στήριξη των μελών της μονογονεϊκής

οικογένειας και συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες.
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Ο ρόλος 
του 

σχολείου

Η σχολική πραγματικότητα είναι ίσως το μόνο 
κομμάτι της ζωής του παιδιού που δεν αλλάζει. 

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορεί 
να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού 
παρά τις νέες συνθήκες της ζωής του.

Είναι σημαντικό η συνεργασία εκπαιδευτικών 
– γονέων να βασίζεται στη δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής.
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Κλειδιά επιτυχημένης σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας:

- αμοιβαία επικοινωνία

- αλληλοενημέρωση

- καθοδήγηση για τη βοήθεια του παιδιού στο σπίτι

- συμφωνία για τους τρόπους ενίσχυσης και επιβράβευσης

- διατήρηση προσδοκιών για την πρόοδο των παιδιών

- διερεύνηση και συνειδητοποίηση των προσωπικών στάσεων των εκπαιδευτικών

- αποφυγή απόδοσης ευθυνών

- επικοινωνία των εκπαιδευτικών και με τους δύο γονείς
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ΔΡΑΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν και να

στηρίξουν τα παιδιά που βιώνουν το διαζύγιο των

γονιών τους, μέσα από διάφορες ιστορίες, τα

παραμύθια, τα βιβλία αλλά και μέσα από το

παιχνίδι.

Σκορδά Μαρίνα 2ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής



ΠΌΤΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;

Όταν τα συμπτώματα 
έχουν ένταση και 

διάρκεια στο χρόνο.

Όταν δυσχεραίνεται σε 
σημαντικό βαθμό η 

λειτουργικότητα του 
παιδιού (διαπροσωπικές 

σχέσεις, επίδοση στο 
σχολείο κ.α.)
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Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αστικός Κώδικας – Οικογενειακό Δίκαιο:
▪ Άρθρο 1438 - Πώς επέρχεται το διαζύγιο
▪ Άρθρο 1439 - Ισχυρός κλονισμός
▪ Άρθρο 1440 - Αφάνεια
▪ Άρθρο 1441 - Συναινετικό διαζύγιο
▪ Άρθρο 1510 - Γονική μέριμνα
▪ Άρθρο 1511 – Συμφέρον τέκνου
▪ Άρθρο 1512 - Σε περίπτωση διαφωνίας
▪ Άρθρο 1513 - Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου

▪ Νόμος ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.3719 ΦΕΚ Α 241/26.11.2008
Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο: Σύμφωνο συμβίωσης
▪ Νόμος 868 ΦΕΚ Α΄30/17.2.1979
Περί διαζυγίου λόγω μακροχρονίου διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως.
▪ Νόμος 1329 ΦΕΚ Α΄25/18.2.1983
Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον
Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , καθώς και
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο.
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