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Απνηειεί έλα από ην πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, θαζώο ηα 

δηαδύγηα απμάλνληαη ζπλερώο. Πξαγκαηηθά, ίζσο λα ππάξρεη θάπνηα κνξθή επηδεκίαο ζηε 

ρώξα καο, ίζσο ε θνηλσλία καο λα έρεη ηέηνην ηξόπν δνκήο πνπ επλνεί ηελ αύμεζε ησλ 

δηαδπγίσλ. Ο λνκηθόο νξηζκόο ινηπόλ ηνπ δηαδπγίνπ ζεκαίλεη ηε ιύζε ηεο έγγακεο ζρέζεο 

κε δηθαζηηθή απόθαζε. ηελ επξύηεξε  θνηλσληθν-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, δηαδύγην είλαη ε 

παύζε ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ζπδύγσλ θαη παηδηώλ, ην θιείζηκν κηαο πνξείαο ηαξαγκέλσλ 

ζπδπγηθώλ ζρέζεσλ θαη γεληθόηεξα ην ηέινο κηαο θξίζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  

 

Φάζειρ διαδςγίος 

Σν δηαδύγην απνηειεί κηα ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή ζηε δσή ηνπ παηδηνύ, ε 

νπνία είλαη επίπνλε θαη κπνξεί λα θξαηήζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Έηζη ινηπόλ, 

ππάξρνπλ θάπνηεο θάζεηο πνπ πεξλάεη ην παηδί ζε απηή ηε κεηάβαζε ηεο δσήο ηνπ. 

Α. Τεν οξεία θάζε, (κπνξεί λα δηαξθέζεη ρξόληα πθέζεηο, εμάξζεηο, δηθαζηήξην θιπ.), ε 

νπνία πεξηιακβάλεη έληνλεο αληηδξάζεηο, ζπρλέο εληάζεηο, αθόκα θαη ζσκαηηθή βία. 

Β. Τεν μεηαβαηική πεπίοδο, θαηά ηελ νπνία νη γνλείο αξρίδνπλ λα απνθξίλνληαη θαη 

μεθηλνύλ λέεο ζρέζεηο, λέεο θαξηέξεο, λένη ηόπνη δηαβίσζεο. 

Γ. Τεν Τπίηε θάζε, όπνπ δεκηνπξγνύληαη ζρεηηθά ζηαζεξέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ γνληώλ. 

 

Τπόποι πποζέγγιζερ ηων παιδιών  

Αθνινπζνύλ θάπνηνη ρξήζηκνη ηξόπνη πξνζέγγηζεο γηα ηνπο γνλείο, ώζηε λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά ηνπο, γηα κα βηώζνπλ ην δηαδύγην όζν γίλεηαη πην αλώδπλα. Απηνί 

είλαη:  

1) Ξεθαζαξίζηε ζηα παηδηά ζαο όηη δελ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ απόθαζε ζαο λα 

πξνρσξήζεηε ζην δηαδύγην. Δμεγήζηε ηνπο, όζεο θνξέο ρξεηαζηεί, όηη ην δηαδύγην δελ είλαη 

δηθό ηνπο θηαίμηκν. 



 

 

2) Ξεθαζαξίζηε ζηα παηδηά ζαο όηη ζα ζπλερίζεηε λα ηα αγαπάηε θαη κεηά ην δηαδύγην, 

βνεζήζηε ηα δειαδή λα θαηαλνήζνπλ ηελ άξξεθηε ζρέζε γνλέα – παηδηνύ θαη πσο απηή ε 

αγάπε είλαη μερσξηζηή, κνλαδηθή θαη ακεηάβιεηε όηη θαη αλ ζπκβεί κεηαμύ ηνπ δεπγαξηνύ. 

3) Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα δηαρεηξηζηνύλ ηε ζύγρπζε πνπ ίζσο ηνπο επηθέξεη ε δπζθνιία 

ηεο ζπζρέηηζεο θαη κε ηνπο δπν γνλείο.   

4) Γώζηε ηνλ απαξαίηεην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ην παηδί γηα λα μεπεξάζεη ην δηαδύγην θαη 

επηηξέςηε ηνπ λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ γη απηήο ηελ δηαδηθαζία ζηελ νπνία έρεη 

ππνβιεζεί ζηελ παξνύζα θάζε ηεο δσήο ηνπ. 

5) αλ γνλείο κελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ ην παηδί, σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνλ/ηελ πξώελ 

ζύδπγν. Έηζη ην βνεζάηε λα απαιιαγεί λσξίηεξα από ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη 

θαηαθιπζηεί, ιόγσ ηνπ δηαδπγίνπ.  

6) ηακαηήζηε λα θξηηηθάξεηε ηνλ/ηελ πξώελ ζύδπγν κπξνζηά ζην παηδί θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζύκκαρν ζηηο κεηαμύ ζαο δηακάρεο. 

7) Καηαλνήζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζαο, αιιά παξάιιεια νξηνζεηήζηε ηελ όηαλ 

ρξεηαζηεί, θαη κελ ηα ππεξθνξηώλεηε κε αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο πνπ δελ αξκόδνπλ ζηελ 

ειηθία ηνπο.  

8) Πξνζπαζήζηε λα κελ παξακειείηαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ παηδηνύ, θπξίσο ν 

γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα, δηόηη ην παηδί ρξεηάδεηαη κηα ζηαζεξόηεηα εηδηθά ζε απηή ηελ 

έληνλε αιιαγώλ πεξίνδν.  

9) Σέινο, είλαη απνιύησο απαξαίηεην, νη γνλείο λα κελ μερλνύλ ηνλ εαπηό ηνπο. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθή ε ςπρηθή ζαο εξεκία θαη ηζνξξνπία, ώζηε λα κπνξείηε λα ζηεξίμεηε ην παηδί, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη θπξίσο κεηά ην δηαδύγην.  

 

Σςμβοςλέρ για διαδεςγμένοςρ γονείρ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηνη παξάγνληεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ όηαλ ηνπο 

αλαθνηλώλεηαη ην δηαδύγην.  

➢ Η αλαθνίλσζε ηνπ δηαδπγίνπ πξέπεη λα γίλεη θαη από ηνπο δπν γνλείο. 

➢ Σν παηδί θαη νη γνλείο πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

➢ Απνθύγεηε ηα πιηθά αληαιιάγκαηα ζην παηδί θαη λα θαηεγνξείηαη ν έλαο γνληόο ηνλ 

άιιν.  

➢ Δμεγείζηε ζην παηδί ηε αξρηθά ηε δηαθνξά κεηαμύ ζπδπγηθνύ θαη γνλετθνύ ξόινπ θαη ν 

γνλετθόο ξόινο παξακέλεη αλαιινίσηνο. 



 

 

➢ Γηαβεβαηώζηε ην παηδί όηη ζα είζηε γηα πάληα γνλείο ηνπ θαη πσο δελ έρεη θακία επζύλε 

γηα ην ρσξηζκό. 

➢ Γηα λα απνθεπρζνύλ νη ειπίδεο ηνπ παηδηνύ όηη ζα ζπκθηιησζείηε, είλαη ζεκαληηθό λα 

είζηε μεθάζαξνη θαη ζηαζεξνί σο πξνο ηελ απόθαζή ζαο θαη λα κελ αθήζεηε θαλέλα 

παξαζπξάθη αλνηρηό γηα ην παηδί. 

➢ Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην παηδί λα ληώζεη ειεύζεξν λα κπνξεί λα βιέπεη θαη λα κηιά ζηνλ 

απόληα γνλέα, όπνηε ην επηζπκεί. 

➢ Δίλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ηνπ θηιηθνύ – 

νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε ην παηδί λα γλσξίδεη όηη κπνξεί λα απεπζπλζεί γηα 

ζηήξημε αιινύ. 

➢ Αλ θαη έρεηε ρσξίζεη είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ζαο ζε ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ 

παηδηνύ. 

       Παξόια απηά όκσο, ην θάζε παηδί ζα αληηδξάζεη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε έλα δηαδύγην 

θαη απηό εμαξηάηαη από ην πιήζνο άιισλ παξαγόλησλ, όπσο από ηε πξνζσπηθόηεηά ηνπ, 

από ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, από ηελ ειηθία ηνπ, από ηε ζεηξά πνπ θαηέρεη ζηε ζεηξά ησλ 

αδειθώλ, από ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη από ηε ζρέζε ηνπ κε ην γνλέα πνπ ζα θύγεη. 

 

  Η ηζηνξία κε ηίηιν ΄΄ Οη γνλείο κνπ ρσξίδνπλ… ΄΄ πνπ ζα ζαο παξαζέζσ παξαθάησ, 

είλαη αθήγεζε ελόο παηδηνύ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ. 

 

‘’ Οι γονείρ μος σωπίδοςν…’’ 

Αλ νη γνλείο ζνπ απνθάζηζαλ λα ρωξίζνπλ 

αλ ν έλαο ή ν άιινο έθπγαλ λα πάλε 

λα δήζνπλ κε θάπνηνλ άιιν άληξα ή γπλαίθα, 

ζεκαίλεη πωο ππήξραλ πνιιά πξάγκαηα  

πνπ δελ πήγαηλαλ θαιά κεηαμύ ηνπο. 

       Δίλαη απίζαλν θαη ζπάλην θάπνηνη λα ρσξίδνπλ όηαλ όια πάλε θαιά! θέςνπ: ζα ήζειεο 

άξαγε νη γνλείο λα κείλνπλ καδί παξόιν πνπ δελ αηζζάλνληαη επηπρηζκέλνη? Να αιιάμνπλ 

γλώκε θαη λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ καδί, παξόιν πνπ είλαη όιε ηε κέξα ζιηκκέλνη θαη 

θηάλνπλ λα μεζπνύλ πάλσ ζηα παηδηά ηνπο κόλν θαη κόλν γηαηί δελ είλαη πηα επηπρηζκέλνη 

καδί; ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, αλ είκαζηε ζίγνπξνη πσο πηα δελ αγαπηόκαζηε, ηόηε είλαη 

θαιύηεξα λα ρσξίδνπκε; Δίλαη πάληα κηα δύζθνιε ζηηγκή γηα όινπο, κηα δηαπίζησζε 

απνηπρίαο, όκσο νη γνλείο ζνπ δελ έρνπλ πηα όξεμε λα δνπλ κε ςέκαηα θαη πξνηηκνύλ λα 



 

 

ρσξίζνπλ. Δπηιέγνπλ λα πάλε λα δήζνπλ κε θάπνηνλ άιιν, αληί λα ιέλε ςέκαηα θαη λα 

πεγαίλνπλ θξπθά λα ζπλαληνύλ εθείλνλ ή εθείλε πνπ αγαπνύλ. Χξεηάδεηαη θνπξάγην γηα λα 

ρσξίζεηο, είλαη έλαο ηξόπνο λα δείμεηο ζεβαζκό ζηνλ εαπηό ζνπ θαη ζηνλ άιιν.  

       Πξνζνρή, απηό δελ ζεκαίλεη πσο εζύ δελ ζα δεπγαξώζεηο θάπνηε! Μπνξεί ην δεπγάξη 

ησλ γνληώλ ζνπ λα κελ θξαηήζεη γηα όιε ηε δσή, δελ πάεη λα πεη πσο ζα γίλεη ην ίδην θαη κε 

εζέλα. 

      Σν πην δύζθνιν γηα ζέλα ζην δηαδύγην είλαη ίζσο λα βιέπεηο ηνλ έλα από ηνπο γνλείο 

ζνπ λα είλαη δπζηπρηζκέλνο. Ο γνληόο απηόο έρεη αλάγθε από αγάπε. Κάπνηε κάιηζηα, κέζα 

ζηελ ζιίςε ηνπ ίζσο ζνπ δεηήζεη λα πάξεηο ην κέξνο ηνπ. Καη εζύ, όπσο είλαη θπζηθό, 

ζέιεηο λα ηνλ ππνζηεξίμεηο. Πξνζπάζεζε λα ηνλ πείζεηο λα κηιήζεη κε ηνπο ελήιηθεο θίινπο 

ηνπ. Γελ είλαη ν ξόινο ζνπ λα απνξξίςεηο ηνλ έλα από ηνπο γνλείο ζνπ, αθόκα θη αλ απηό 

αλεβάδεη ην εζηθό ηνπ άιινπ. Μήπσο θνβάζαη πσο νη γνλείο ζνπ ζα απνκαθξπλζνύλ από 

ζελα; Ηζύραζε. ε αληίζεζε κε ην γάκν πνπ ν θαζέλαο ελώλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεη, ηα 

παηδηά ελώλνληαη κε ηνπο γνλείο κε απηό πνπ ιέγεηαη δεζκόο αίκαηνο. Μπνξνύκε λα 

πάξνπκε δηαδύγην από κηα γπλαίθα ή έλαλ άληξα, δελ παίξλνπκε πνηέ δηαδύγην από ηνλ γην 

καο ή ηελ θόξε καο. Γηα όιε ζνπ ηε δσή, ν παηέξαο ζνπ ζα είλαη ν παηέξαο ζνπ θαη ε 

κεηέξα ζνπ ζα είλαη ε κεηέξα ζνπ. Δίλαη ην ίδην κε ηνλ αδειθό ζνπ θαη ηελ αδειθή ζνπ. 

Δίζηε δεκέλνη καδί κε άξξεθηα δεζκά, ζε αληίζεζε κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ. Από ηελ άιιε, 

κπνξνύκε λα ρσξίζνπκε κε ηνπο θίινπο καο, γηαηί ηνπο επηιέμακε εκείο, όπσο δηαιέγνπκε 

ηελ γπλαίθα καο ή ηνλ άληξα καο… 

      Πάξην απόθαζε πσο δελ είζαη παληνδύλακνο θαη δελ κπνξείο λα δίλεηο ιύζεηο ζην 

θαζεηί. 

      Πηζηεύνπκε πσο κε ιίγε πξνζπάζεηα ζα θαηαθέξνπκε λα θέξνπκε πίζσ ηνλ παηέξα ή ηε 

κεηέξα καο θαη απνγνεηεπόκαζηε όηαλ δελ ην πεηπραίλνπκε! 

      Να είζαη πξνζεθηηθόο: ζηηο νηθνγέλεηεο κεξηθνί κεγάινη έρνπλ θακηά θνξά ηελ ηάζε λα 

κηινύλ άζρεκα γηα έλαλ από ηνπο γνλείο ζνπ. Πξνπαληόο κελ ηνπο αθνύο! Αλ ζνπ ζπκβεί  

απηό, νπιίζνπ κε ζάξξνο θαη πεο κε απνθαζηζηηθόηεηα « Γελ ζέισ λα κηινύλ κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν γηα ηνλ παηέξα κνπ ή γηα ηελ κεηέξα κνπ». Θα δεηο πσο ζα ζηακαηήζνπλ πνιύ 

γξήγνξα. Απνηειεί ζεβαζκό πξνο ηνλ εαπηό ζνπ ην λα απαηηήζεηο λα ζέβνληαη ηνπο γνλείο 

ζνπ, γηαηί είζαη θηηαγκέλνο θαηά έλα κέξνο από ηνλ έλα θαη θαηά έλα άιιν κέξνο από ηνλ 

άιινλ. Μηιώληαο άζρεκα γηα ηνλ έλα ή γηα ηνλ άιινλ ζα θαηαιήμεηο λα κηζήζεηο έλα κέξνο 

ηνπ εαπηνύ ζνπ. 



 

 

      Πξνζέγγηζε ηα κέιε εθείλα ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ πνπ είλαη αξθεηά απνζηαζηνπνηεκέλα 

ώζηε λα κελ ιέλε θαθό γηα ηνπο γνλείο ζνπ. Ο γνληόο πνπ έθπγε θνβάηαη ζπρλά κήπσο ε 

θόξε ηνπ ή ν γηόο ηνπ είλαη ζπκσκέλνη καδί ηνπ . 

      Κακηά θνξά θέξεηαη αδέμηα. Μελ δηζηάζεηο λα θάλεηο ην πξώην βήκα. 

      Γελ είλαη ν ξόινο ζνπ λα αληηθαηαζηήζεηο ηνλ παηέξα ή ηελ κεηέξα ζνπ. Οη ελήιηθεο 

έρνπλ αλάγθε από άιινπο ελήιηθεο γηα λα ηνπο θξαηνύλ ζπληξνθηά θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ 

λα μεπεξάζνπλ απηήλ ηελ δύζθνιε πεξίνδν. Πξνζέγγηζε εθείλνπο από ηνπο θίινπο ζνπ πνπ 

νη γνλείο ηνπο έρνπλ ρσξίζεη: ηα έρνπλ πεξάζεη όια απηά θαη ζα κπνξέζνπλ λα ζνπ 

αλεβάζνπλ ην εζηθό, θαη θπξίσο λα ζνπ εμεγήζνπλ πσο κε ηνλ θαηξό όια θηηάρλνπλ. 

      Πξέπεη λα μέξεηο πσο ν πξώηνο θαηξόο κεηά ην ρσξηζκό ζα είλαη δύζθνινο. 

Δκπηζηεύζνπ όκσο ηνπο γνλείο ζνπ, ζα θαηαθέξνπλ λα ην μεπεξάζνπλ. Γελ είλαη ν ξόινο 

ζνπ λα εθθέξεηο θξίζεηο γηα ην δηαδύγην, ζην βαζκό πνπ απηό δελ αθνξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ζνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη γνλείο ζνπ… 

  

Lljbh                                           Ο τρσσός κανόνας     

                                  Γελ πάεη λα πεη όηη επεηδή νη γνλείο ζνπ 

                                        δελ αγαπηνύληαη πηα κεηαμύ ηνπο 

                                             πσο δελ αγαπνύλ θη εζέλα.        
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