
Οικογενειακές Σχέσεις 
σε Κρίση 

«Ευκαιρία για εξέλιξη και ωριµότητα 
ή αποδιοργάνωση και διάλυση;» 



Συστηµική Προσέγγιση 

Το βασικό ανθρώπινο κοινωνικό σύστηµα της οικογένειας, δεν είναι απλά µια 
οµάδα ανθρώπων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Είναι µια σύνθετη ολότητα µε 
δικής της δοµή, κανόνες και στόχους, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις των 
µελών είναι εξίσου - αν όχι περισσότερο- σηµαντικές από τα δρώντα µέλη. 

Είναι άσκοπη και αδύνατη η κατανόηση της συµπεριφοράς ενός µέλους της 
οικογένειας, ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά των άλλων µελών. 



Ένα οικογενειακό σύστηµα σε αρµονία, αποτυπώνεται και στην 
αρµονία της ψυχοσύνθεσης των µελών του.

Eνα σύστηµα σε αναστάτωση έχει µέλη και σχέσεις που διέπονται 
από ένταση. 

Κάθε οικογενειακό σύστηµα αποτελεί ένα µοναδικό, ξεχωριστό, 
δυναµικό, ζωντανό οργανισµό και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται 

έτσι τόσο από τα µέλη του τόσο και από τους γύρω του.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ:



Η Τριµελής Οικογένεια

Σε γενικές γραµµές η αναστάτωση στις
Τριµελείς Οικογένειες προκύπτει ανάλογα µε
το βαθµό στον οποίο το ζευγάρι επιφορτίζει
το ένα και µοναδικό µέλος που βρίσκεται
αναµεσά τους, µε ρόλους που δεν το
αναλογούν.



Η αρµονία επιτυγχάνεται καλύτερα όταν:

• Είναι απολύτως ξεκάθαρη, διακριτή και φροντισµένη η σχέση του ζευγαριού. 
«Το παιδί δεν είναι ανάµεσα στο ζευγάρι είναι απόρροια του».

• Είναι αυστηρά διαφυλαγµένη η προσωπικότητα και η ατοµικότητα του παιδιού. 
• Το ότι είναι ένα δε σηµαίνει ότι δεν είναι παιδί. 



Όταν έρχεται το αδερφάκι!

• Ο ερχοµός ενός νέου µέλους στην οικογένεια αναδιαµορφώνει τη δυναµική της
οικογένειας καθώς και τις επιµέρους σχέσεις ΟΛΩΝ των µελών της.

• Ένα παιδί που έχει µάθει να υπάρχει µόνο του, να αποτελεί το επίκεντρο της
προσοχής, να ικανοποιούνται οι ανάγκες του άµεσα, µε τον ερχοµό του νέου µέλους
αισθάνεται: απορία, ανεπάρκεια, ανασφάλεια για τα κεκτηµένα του, προδοσία, ζήλεια,
θυµό, απογοήτευση.

• Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούµε ότι το πρώτο παιδί θα περάσει µία φάση
πένθους. Θα πενθήσει την πρωτοκαθεδρία, την αποκλειστικότητα στην καρδιά των
γονιών, και πρακτικές συνήθειες.



Βάζοντας γερά θεµέλια στην αδερφική σχέση

• Είναι µάταιο να πιστεύουµε ότι είµαστε οι ίδιοι γονείς στα παιδιά µας. Μόνο
και µόνο η διαφορετικότητα των συνθηκών δεν µας επιτρέπει να είµαστε
απόλυτα ίδιοι. Όσο πιο νωρίς το αναγνωρίζουµε, τόσο καλύτερα θα το
ρυθµίσουµε.

• Δεν «ξορκίζεται» και δεν «εξαγοράζεται» η στεναχώρια του πρώτου παιδιού που 
χάνει τα σκήπτρα, µε ενοχικές δικαιολογίες του τύπου «Για ‘ σένα είναι το 
αδερφάκι», «Μαζί θα το µεγαλώσουµε», κτλ.



Βάζοντας γερά θεµέλια στην αδερφική σχέση

• Είναι σηµαντικό να αισθανθεί το πρώτο µας παιδάκι από πολύ νωρίς ότι τα
αρνητικά συναισθήµατα που βιώνει αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτά.

• Η νέα τάξη πραγµάτων είναι µία νέα συνθήκη, µία αλλαγή, που αρχικά είναι
κάτι καινούργιο για ΟΛΟΥΣ και µέσα σε λίγο διάστηµα όλη η οικογένεια θα
µάθει τους καινούργιους της ρόλους.



Και όλα «σωστά» να γίνουν, τα αδέρφια τσακώνονται!

Η αντιπαλότητα είναι µέρος της φυσιολογικής 
ανάπτυξης.

Μη ξεχνάτε ότι αυτή η αντιπαράθεση έχει παιδευτικό χαρακτήρα,
αφού επιτρέπει µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεµάτο ανιδιοτελή
αγάπη και αποδοχή, να µάθουν τα παιδιά να διεκδικούν, να
µοιράζονται, να υποχωρούν, να πληγώνονται, να συµβιβάζονται, να
µετρούν τις δυνάµεις τους, να χτίζουν την αυτοπεποίθηση τους.



Τι προκαλεί την αντιπαλότητα ανάµεσα στα αδέρφια; 

Η αντιπαλότητα ανάµεσα στα αδέρφια στη βάση της πάντα 
προκαλείται από τον ανταγωνισµό που δηµιουργείται ανάµεσά 
τους για να κερδίσουν την αγάπη, την εύνοια, την αδυναµία των 

γονιών τους.
Κάθε αδελφική µάχη είναι µάχη για τη γονεϊκή αποδοχή και αγάπη, κάθε χτύπηµα είναι 
σηµάδι αναζήτησης προσοχής και φροντίδας, κάθε ξέσπασµα είναι έκκληση για την γονεϊκή 

αγκαλιά.



Τι κάνουµε εµείς οι γονείς;

• Η αντιπαλότητα αυξάνεται από γονεϊκά λάθη. Αν και οι περισσότεροι γονείς
υποστηρίζουν πως αγαπούν εξίσου όλα τους τα παιδιά, µπορεί η αντιπαλότητα
και η αντιζηλία µεταξύ αδελφών να οφείλεται ακριβώς στο γεγονός πως οι γονείς
διαµορφώνουν διαφορετικές απόψεις για το κάθε τους παιδί, και εκείνα να το
διαισθάνονται.

• Οι ταµπέλες που βάζουµε στο κάθε παιδί δρουν ανασταλτικά τόσο στη
διαµόρφωση της αδελφικής σχέσης , όσο και στη δική µας σχέση µε το κάθε
παιδί.



Τι µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά;
• Απαλλάξτε τα παιδιά σας από ταµπέλες, συγκρίσεις και ευθύνες που δεν τους
ανήκουν, ακούστε και αγκαλιάστε το κάθε παιδί σας µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του, για να ανθίσει η αδελφική σχέση.

• Ορίστε τους κανόνες και µην παίρνετε θέση στη διαµάχη.
• Ενεργείστε προς όφελος των παιδιών σας αναγνωρίζοντας τα δικάσας λάθη στην
πορεία τη σχέσης τους.

• Να είµαστε συναισθηµατικά διαθέσιµοι και έτοιµοι να αποδεχθούµε τα
πραγµατικά συναισθήµατα των παιδιών µας χωρίς να θέλουµε να µειώσουµε ή να
απαξιώσουµε ή να αποσιωπήσουµε την ένταση.

• Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη της σχέσης τους µε ουσιαστικό τρόπο.
• Αφιερώστε χρόνο ξεχωριστά. Δείξτε έµπρακτα την µοναδικότητα του καθενός.
• Είναι δύσκολο διαρκώς να κρατούµε τις ισορροπίες, είναι όµως αρκετό να νιώθουν
ότι το προσπαθούµε.



Το ζευγάρι είναι ο πυρήνας της οικογένειας.
Η ποιότητα στη σχέση του ζευγαριού καθορίζει την ποιότητα των 

σχέσεων της οικογένειας 

Η Σχέση του Ζευγαριού στην Οικογένεια



«Κρίση» στη Σχέση του Ζευγαριού. Γιατί;

• Γιατί δεν είµαστε ίδιοι
• Γιατί η καθηµερινή ζωή δεν είναι ταινία
• Γιατί η συµβίωση επιβάλλει συµβιβασµούς
• Γιατί δεν υπάρχει σχέση, γάµος, συµβίωση χωρίς θυµό
• Γιατί όσο κι αν προσπαθούµε δεν γλυτώνουµε από τα προσωπικά µας βιώµατα

• ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Δεν φοβόµαστε τις κρίσεις!
Τις αντιµετωπίζουµε µε θάρρος και ειλικρίνεια.

• Φροντίδα σχέσης
• Θάρρος και ειλικρίνεια 
• Όχι παθητική επιθετικότητα

• Ουσιαστική επικοινωνία



Δίληµµα: Χωρισµός Ναι ή Όχι

• Είναι δίληµµα που αφορά και τους δύο.

• Το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά, είναι αυτό που είναι καλύτερο για τους
γονείς τους. Τα παιδιά δεν πληγώνονται µόνο από τις συγκρούσεις και τους τσακωµούς, αλλά
και από την ψυχρότητα, την έλλειψη τρυφερότητας, την εικόνα ενός ζευγαριού που δεν
αγαπιέται, που θα τα ακολουθεί και θα στοιχειώνει τις δικές τους σχέσεις για µια ζωή.

• Η απόφαση στο παραπάνω δίλληµα οφείλει να είναι εξέλιξη µε θετικό πρόσηµο. 



Διάσταση - Διαζύγιο

• Ο χωρισµός είναι απώλεια και έχει όλες τις συναισθηµατικές προεκτάσεις ενός
θανάτου.

• Η οριστική ρήξη στη σχέση του ζευγαριού είναι µαραθώνιος όχι αγώνας
ταχύτητας.

• Ο χωρισµός είναι µία νέα οικογενειακή συνθήκη στην οποία θα πρέπει να
επαναπροσδιοριστούν όλες οι σχέσεις από την αρχή. Αυτό απαιτεί, χρόνο,
υποµονή και ψυχραιµία.

• Ένα τέλος είναι και µία αρχή.



Διαζύγιο και παιδιά

• Τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους µαζί. Δεν µπορούν να κατανοήσουν τι σηµαίνει µαλώνουµε,
δεν ταιριάζουµε, δεν αγαπιόµαστε πια.Ο βασικός λόγος που τους θέλουν µαζί είναι γιατί το πιο
γνώριµο, οικείο καθεστώς δηµιουργεί µεγαλύτερο αίσθηµα ασφάλειας από το άγνωστο, το
διαφορετικό.

• Το ότι είναι «για καλύτερο» που θα χωρίσουµε, δεν αυτό είναι κάτι που µπορεί να επικοινωνηθεί
στα παιδιά.

• Οι αντιπαραθέσεις µας δεν τα αφορούν. Για αυτά θα είµαστε ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ απλά µε άλλο
τρόπο.

• Δεν βιαζόµαστε να οµαλοποιήσουµε τα πράγµατα. Ναι στην διευθέτηση ξεκάθαρων
διαδικαστικών,όχι στη συναισθηµατική βιασύνη.



Πρακτικές Συµβουλές 

• Οι ανακοινώσεις γίνονται από κοινού και µόνο όταν είναι οριστικές.

• Επικοινωνούµε στο παιδί ότι είναι φυσιολογικό να νιώσει θλίψη, στεναχώρια, θυµό και 
του αφήνουµε χώρο να εκφράσει τα συναισθήµατα του

• Όταν το κάνει αυτό στεκόµαστε δίπλα του µε αναγνώριση και δεν προσπαθούµε να το 
κάνουµε να νιώσει καλύτερα. Απαντούµε σε απορίες µε θάρρος και ειλικρίνεια.

• Σε κάθε ευκαιρία τονίζουµε πως ο χωρισµός είναι κάτι που γίνεται στο ζευγάρι και δεν 
έχει να κάνει µε το παιδί. Πως δε φταίει κανείς, και αυτό που αλλάζει η σχέση του 
µπαµπά και της µαµάς όχι του µπαµπά της µαµάς και του παιδιού. 



Tα παιδιά είναι συναισθηµατικά ανθεκτικά γενικά.

Ο κρίσιµος παράγοντας σε ένα χωρισµό είναι η 
συνεχοµένη συνεργασία των γονιών. 

Το διαζύγιο πρέπει ιδεωδώς να είναι πάντα 
παιδοκεντρικό.


