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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τίτλος εργασίας: Ο λόγος των ενηλίκων για τις εµπειρίες και τα βιώµατά τους ως 

παιδιά µέσα σε µια µονογονεϊκή οικογένεια  

Των: Μπρουζιούτη Χρήστου 

 Τάττη Παναγιώτη 

  

Υπό τη επίβλεψη της: Πελεκίδου Λίνας 

Ηµεροµηνία: 2020 

Εισαγωγή: Η µονογονεϊκότητα αποτελεί µία µορφή οικογένειας, την οποία 

συναντάµε στις σύγχρονες κοινωνίες. Το διγονεϊκό µοντέλο που έχουµε σαν µοντέλο 

κανονικότητας για µία οικογένεια, αρκετά συχνά αντικαθίσταται από οικογένειες που 

είναι µονογονεϊκές για µία σειρά από αιτίες που σχετίζονται µε καταστάσεις 

διαζυγίου, χηρείας, εγκατάλειψης οικογενειακής εστίας από τον έναν γονέα, αλλά και 

µητρότητα έξω από τα πλαίσια ενός γάµου ή µίας συµβίωσης. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των εµπειριών που 

βίωσαν ενήλικες από 18-25 ετών ως παιδιά ή έφηβοι µονογονεϊκών οικογενειών και 

των κοινωνικών παραγόντων που µπορεί να τους επηρέασαν. 

Μεθοδολογία: Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ηταν η ποιοτική µε τη χρήση ηµι-

δοµηµένης συνέντευξης. Το δείγµα ήταν στο σύνολο 12 ενήλικες που επιλέχθηκαν µε 

τη µέθοδο της δειγµατοληψίας χιονοστιβάδας. Η αναλύση ακολουθησε τη διαδικασία  

ανάλυσης περιεχοµένου. 

Αποτελέσµατα: Οι περισσότεροι συµµετέχοντες πέρασαν τα παιδικά και εφηβικά 

τους χρόνια χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Σε αυτό το γεγονός συντέλεσε η µητέρα 

των παιδιών καθώς διότι ήταν υποστηρικτική στο παιδί, δεν κακολογούσε τον πατέρα 

του παιδιού. Αρκετοί από τους συµµετέχοντες αντιµετώπισαν δυσκολίες µετά τον 

χωρισµό των γονιών τους. Μερικοί συµµετέχοντες ανέφεραν οικονοµικά προβλήµατα 
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και διαβίωσης. Άλλοι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι ο γονέας ήταν απών από την ζωή 

του παιδιού και αυτό τους δηµιούργησε ψυχολογικά προβλήµατα και κλείστηκαν 

περισσότερο στον εαυτό τους. Όλοι οι συµµετέχοντες συµβουλεύουν τα παιδιά των 

µονογονεϊκών οικογενειών να µην αφήνουν να επηρεάζεται η ψυχολογία τους. 

Συµπεράσµατα: Από την έρευνα προέκυψε πως η διαβίωση µέσα στα πλαίσια µίας 

µονογονεϊκής οικογένειας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες ποικίλης φύσης, τα οποία 

είναι αρκετά δύσκολο να αντιµετωπιστούν. Πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις 

περιπτώσεις διαδραµατίζουν τα υποστηρικτικά δίκτυα που βρίσκονται κοντά στην 

οικογένεια. 

Λέξεις-κλειδιά:µονογονεϊκή οικογένεια, κοινωνική εργασία, ποιοτική έρευνα 
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ABSTRACT 

Title:<< Adults’ experiences in a single parent family>> 

By: Mprouzioutis Christos 

       Tattis Panagiotis 

Supervisor: Pelekidou Lina 

Date: 2020 

Introduction: Single parenthood is a form of family in modern societies. The bi-

parental model, is quite often replaced by families that are single-parent for a number 

of reasons related to divorce, widowhood, abandonment of the family home by one 

parent, but also motherhood outside of a marriage or a cohabitation. 

Aim: The purpose of this study is to investigate the adult’s experiences aged 18-25 as 

children or adolescents in single-parent families and the social factors that may have 

influenced them. 

Methodology: The method used was qualitative using a semi-structured interview. 

The sample was a total of 12 adults selected by the method of avalanche sampling. 

The analysis followed the content analysis process.  

Results: Most of the participants spent their childhood and adolescence without any 

particular problems. The mother of the children contributed to this event as because 

she was supportive of the child, she did not malign the father of the child. Some 

participants experienced difficulties after the separation of their parents. Some 

participants reported financial and living problems. Other participants stated that the 

parent was absent from the child's life and this caused them psychological problems 

and they became more closed to themselves. All participants advise children of single-

parent families not to let their psychology be affected. 
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Conclusions: The research showed that living within a single-parent family presents 

several difficulties of various natures, which are quite difficult to deal with. A very 

important role in these cases is played by the support networks located close to the 

family. 

Key words: single parent family, social work, quality research 
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1. Εισαγωγή 

Ο θεσµός της οικογένειας ως πυλώνας της κοινωνίας είναι ένα ζητήµατα 

αρκετά σοβαρό, καθώς ο ευρύτερος στόχος της είναι να συµβάλει στη διαµόρφωση 

των µελών της προκειµένου αυτά να µπορέσουν να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνία, 

µεταδίδοντας τους παράλληλα αρχές και αξίες (Callan, 2014). Η αντίληψη αυτή 

σχετικά µε το θεσµό της οικογένειας ήταν λογικό να την καταστήσει αντικείµενο 

διερεύνησης και µελέτης συναφών επιστηµονικών πεδίων, µε σκοπό να µελετηθεί σε 

βάθος η κοινωνία, αλλά και να γίνουν κατανοητές οι δοµές που της αποτελούν, αλλά 

και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει (Smith et al., 2009). 

Η µονογονεϊκότητα αποτελεί µία µορφή οικογένειας, την οποία συναντάµε 

στις σύγχρονες κοινωνίες. Το διγονεϊκό µοντέλο που έχουµε σαν µοντέλο 

κανονικότητας για µία οικογένεια, αρκετά συχνά αντικαθίσταται από οικογένειες που 

είναι µονογονεϊκές για µία σειρά από αιτίες που σχετίζονται µε καταστάσεις 

διαζυγίου, χηρείας, εγκατάλειψης οικογενειακής εστίας από τον έναν γονέα, αλλά και 

µητρότητα έξω από τα πλαίσια ενός γάµου ή µίας συµβίωσης (Sharma, 2013). 

Σε παλιότερες εποχές, οι µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούσαν µειοψηφία 

και πολύ συχνά ήταν κοινωνικά στιγµατισµένες, γεγονός που συνοδεύονταν από 

προκαταλήψεις και αρνητικές συµπεριφορές (Letablier & Wall, 2018). Εν συνεχεία, 

βέβαια, µέσα από την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την εις βάθος µελέτη αυτού 

του φαινοµένου, εντοπίστηκαν περισσότερα οικογενειακά σχήµατα που δεν 

ανταποκρίνονταν στο διγονεϊκό µοντέλο (Sharma, 2013). Η διαδικασία αυτή είχε ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων δεδοµένων, αλλά και νέων συµπερασµάτων. 
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Παρά την ιστορική κεντρική θέση της µονάδας πυρηνικής οικογένειας 

(µητέρα, πατέρας, παιδί), υπάρχουν διάφοροι ορισµοί της οικογένειας. Η οικογένεια 

µπορεί να είναι µια οµάδα ανθρώπων που κρατούνται µαζί από τη γέννηση, το γάµο ή 

την υιοθεσία ή από κοινή κατοικία ή στενή συναισθηµατική προσκόλληση (Enrique 

et al., 2007). Οι οικογένειες µπορεί να περιλαµβάνουν άτοµα που έχουν σύνδεση από 

κοινούς προγόνους σε µια γενεαλογία (Sharma, 2013). Αν και ο γάµος σηµαίνει συχνά 

τη δηµιουργία µιας οικογένειας, η ανεπίσηµη ένωση που δεν υποστηρίζεται ούτε από 

την εκκλησία ούτε από το κράτος, είναι αρκετά συνηθισµένη. 

Οι οικογένειες εξυπηρετούν πολλές σηµαντικές λειτουργίες για την κοινωνία. 

Μερικές από αυτές τις λειτουργίες είναι ο σχηµατισµός οικογένειας και η συµµετοχή, 

η οικονοµική υποστήριξη, η διατροφή,η κοινωνικοποίηση και η προστασία των 

ευάλωτων µελών (Patterson, 2002). Ωστόσο, οι τρεις βασικοί στόχοι που έχουν οι 

οικογένειες για τα παιδιά τους είναι η επιβίωση, η οικονοµική αυτάρκεια και η 

αυτοπραγµάτωση. Αυτοί οι τρεις στόχοι είναι συµβολικοί διαφόρων πολιτισµών. 

Αυτό δείχνει ότι αν και υπάρχουν πολλές διαφορές στους τύπους οικογενειών στον 

κόσµο, αυτές έχουν ορισµένα κοινά πράγµατα (Christian, 2006). 

Το οικογενειακό σύστηµα είναι µια βασική µονάδα της κοινωνίας που έχει 

εξελιχθεί µαζί µε αλλαγές στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ατόµων και της 

κοινωνίας (Kozlowska & Hanney, 2002). Ως η µικρότερη κοινωνική ενότητα της 

κοινωνίας, η οικογένεια έχει συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµών και εθνών. Η 

εκτεταµένη οικογένεια ήταν η πρώτη κοινωνική µονάδα στην εποχή των νοµαδικών 

κυνηγών / συλλεκτών και µεγάλωσε σε οικογένειες µέσα σε φυλές. Η γεωργική εποχή 

τροποποίησε κάπως την κοινωνική οργάνωση (Bianchi&Casper, 2000), αλλά αυτό 
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που δεν άλλαξε µέχρι τη βιοµηχανική επανάσταση ήταν η σαφής σύνδεση των 

παιδιών και των γονέων µε µια µεγαλύτερη ενότητα φυλών. Η βιοµηχανική εποχή 

στη δυτική κοινωνία και ο εκσυγχρονισµός έφεραν µειωµένη σύνδεση µε την 

εκτεταµένη οικογένεια σε πολλούς πολιτισµούς. Η αυξηµένη ευθύνη του συζύγου να 

παράγει εισόδηµα ως εργαζόµενος εκτός της οικογενειακής µονάδας έγινε ο κανόνας 

(Toffler & Toffler, 1995). Τις τελευταίες δεκαετίες, οι γυναίκες έχουν ενταχθεί στο 

εργατικό δυναµικό σε αριθµούς ρεκόρ, ασκώντας αυξηµένη πίεση και στους δύο 

ενήλικες να παρέχουν τους οικονοµικούς πόρους για την οικογένεια. 

Στις προηγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες, η τύχη της πυρηνικής οικογένειας 

προκαλεί ανησυχία σε πολλούς ερευνητές, κυβερνητικούς αξιωµατούχους και πολίτες 

(Wrigley, 2004). Οι σχολιαστές ρωτούν εάν η οικογένεια καταρρέει ή απλώς 

εξελίσσεται σε µια νέα µορφή (Wrigley, 2004). Οι δείκτες οικογενειακής 

ανισορροπίας, όπως τα διαζύγια και ο αριθµός των παιδιών που µεγαλώνουν σε 

µονογονεϊκές οικογένειες, αυξάνονται (OECD, 2011). Σίγουρα η οικογένεια υπήρξε ο 

κύριος κοινωνικός θεσµός για την ανατροφή των παιδιών. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται 

αγάπη, υποστήριξη, φροντίδα και πειθαρχία. Στα παραδοσιακά δυτικοποιηµένα έθνη, 

αυτό θεωρείται ότι παρέχεται καλύτερα σε µια παντρεµένη οικογένεια δύο γονιών 

που υπάρχει σε µια εκτεταµένη οικογενειακή δοµή (Bianchi &Casper, 2000). 

Στη σηµερινή κοινωνία εντοπίζουµε ποικιλία οικογενειακών µοντέλων, τα 

οποία, αν και η κοινωνία έχει επιχειρήσει να τα εντάξει οµαλά στα πλαίσια της, 

ωστόσο ακόµα είναι εµφανή τόσο τα προβλήµατα όσο και η δυσκολία που 

αντιµετωπίζει το κράτος πρόνοιας να τα αντιµετωπίσει µε επιτυχία. Σε αυτά τα 

προβλήµατα, έρχεται να προστεθεί και η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, η οποία 
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επιτείνει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σύνολο των οικογενειακών µοντέλων, 

και ειδικά το µονογονεϊκό. 

Μελετώντας τα βιώµατα ατόµων που έχουν υπάρξει µέλη µονογονεϊκής 

οικογένειας θα µπορέσουν να τεθούν οι βάσεις για να την ανάπτυξη µίας 

οργανωµένης δοµής υποστήριξης από πλευράς κράτους, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος που θα καταστήσει τη µονογονεϊκή οικογένεια “κανονικό” µέρος της 

κοινωνίας και όχι απλά µία προβληµατική κατάσταση, η οποία στιγµατίζεται 

κοινωνικά µε ότι αυτό συνεπάγεται για τα µέλη της (Hiilamo, 2002; Kunz, 2014). Η 

ανάγκη να µελετηθούν τα βιώµατα των παιδιών από µονογονεϊκές οικογένειες 

συνδέεται µε την ανάγκη εναρµόνισης της κοινωνίας στη σύγχρονη πραγµατικότητα, 

που επιτάσσει την ένταξη αυτών των οικογενειών στον κοινωνικό ιστό χωρίς καµία 

εξαίρεση ή αναγνώριση ιδιαιτερότητας (Hiilamo, 2002; Kunz, 2014). Η πληθώρα των 

βιωµάτων, µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπο ένα παιδί από µονογονεϊκή οικογένεια και 

οι συνέπειες που αυτά τα βιώµατα µπορεί να έχουν µετέπειτα, τόσο για το ίδιο όσο 

και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο θα δραστηριοποιείται, καθιστούν 

αναγκαία τη διεξαγωγή έρευνας επί του θέµατος, καθώς είναι σηµαντικό να ακουστεί 

και η άποψη των παιδιών για τις εµπειρίες από τη ζωή στη µονογονεϊκή οικογένεια. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καθίστατε κατανοητό πως υπάρχει ανάγκη 

ενασχόλησης της επιστήµης µε το ζήτηµα της µονογονεϊκής οικογένειας, αλλά και 

προσδιορισµού της σηµασίας που έχει η κοινωνική εργασία για τις µονογονεϊκές 

οικογένειες. Η φύση του λειτουργήµατος του κοινωνικού λειτουργού, του παρέχει τη 

δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε το φυσικό χώρο, εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται η µονογονεϊκή οικογένεια, παρέχοντας του τη δυνατότητα να 
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εντοπίσει τυχόν προβλήµατα. Σε αυτή τη διαδικασία η κοινωνική εργασία λαµβάνει 

βοήθεια και από άλλες επιστήµες. 

Ο κοινωνικός λειτουργός κάνει χρήση των κατάλληλων θεωρητικών µοντέλων, 

βασιζόµενος στη κατάσταση που έχει να αντιµετωπίσει. Η έκταση και η 

πολυπλοκότητα που έχουν τα σύγχρονα προβλήµατα κατευθύνουν τον κοινωνικό 

λειτουργό να κάνει χρήση συνδυασµού θεωρητικών µοντέλων (Δηµοπούλου, 2006).  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Μέρος Ι: Θεωρητικό πλαίσιο 

Κεφάλαιο 1: Σύντοµη αναδροµή στο θεσµό της οικογένειας 

Η οικογένεια αποτελεί το βασικό κύτταρο επί του οποίου η κοινωνική 

πραγµατικότητα στηρίζει την οργάνωση της, ενώ είναι και ο θεµέλιο λίθος επί του 

οποίου διαµορφώνονται οι διάφορες κοινωνικές, οικονοµικές και διαπροσωπικές 

σχέσεις, καθώς και σχέσεις εξουσίας (Sharma, 2013). Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

της οικογένειας βρίσκονται σε ένα διαρκή επαναπροσδιορισµό, ενώ ο ορισµός της 

αποτελεί και κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελεί και στο µέλλον ένα διακύβευµα 

τόσο της κοινωνιολογίας όσο και της πολιτικής, τη στιγµή µάλιστα που η οργάνωση 

της σε διάφορα πλαίσια, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνία, η ψυχολογία, η µέριµνα, η 

πρόνοια και η αναπαραγωγή, την καταδεικνύει ως βασική κοινωνική συνθήκη 

(Sharma, 2013). 

Οι οικογενειακές δοµές έχουν αλλάξει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου µισού του 20ού αιώνα (Martin & Kats, 2003). Η δεύτερη δηµογραφική 

µετάβαση που πραγµατοποιήθηκε από τη δεκαετία του 1960 έως τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 σε ανεπτυγµένες χώρες, που περιελάµβανε πτώση των ποσοστών 

γονιµότητας, µειωµένα ποσοστά γάµου και αυξηµένα ποσοστά διαζυγίου και αύξηση 

του αριθµού των γεννήσεων σε ανύπαντρες γυναίκες (Sorrentino, 1990; Lesthaeghe, 

2014), συνέβαλε άµεσα στην αύξηση του αριθµού των µονογονεϊκών οικογενειών. Το 

παραδοσιακό αρσενικό µοντέλο δηµιουργίας εσόδων, το οποίο αναφέρεται σε ένα 

παντρεµένο ζευγάρι µε ένα ή περισσότερα παιδιά, υποθέτοντας ότι ο πατέρας 

εργάζεται για να βγάλει τα προς το ζην, ενώ η µητέρα µένει στο σπίτι για να διευθύνει 
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το νοικοκυριό και να φροντίσει τα παιδιά, δεν είναι συνεπώς πλέον προφανές στις 

ανεπτυγµένες χώρες (McDonald, 1997; Lewis, 2001). 

Η αύξηση του αριθµού των µονογονεϊκών οικογενειών συνεπάγεται ότι πολλά 

παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε τις αρνητικές επιπτώσεις της µονογονεϊκής 

οικογένειας κάθε χρόνο, όπως οικονοµική στέρηση, µείωση της ποιότητας και της 

ποσότητας της γονικής επαφής και µείωση της γονικής υποστήριξης και του 

αποτελεσµατικού ελέγχου(Amato & Keith, 2000; Amato, 2000). Όχι µόνο το ίδιο το 

διαζύγιο και η περίοδος που ακολουθεί έχει αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά, αλλά 

και ήδη πριν από το διαζύγιο, τέτοιες οικογένειες χαρακτηρίζονται συχνά από 

µικρότερο ποσό οικονοµικών πόρων και περισσότερες συγκρούσεις (Fischer et al., 

2007). Προφανώς, αυτό έχει επιζήµια επίδραση στην ευηµερία και την ανάπτυξη των 

παιδιών. Αντίστοιχα προβλήµατα αντιµετωπίζουν και οι µονογονεϊκές οικογένειες που 

προκύπτουν από θάνατο κάποιου από τους δύο γονείς, ή και από εγκυµοσύνη που 

καταλήγει η ανύπαντρη µητέρα να µεγαλώνει το παιδί µόνη της. 

Οι αλλαγές µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπος ο θεσµός της οικογένειας 

συνολικά, επηρεάζονται από τον εκσυγχρονισµό που υφίσταται η κοινωνία, και κατ’ 

επέκταση της προτεραιότητες και τις πεποιθήσεις που κάθε φορά (Μαράτου-

Αλιπράντη, 2002). Ανεξάρτητα από τις µεταλλάξεις που λαµβάνουν χώρα διαχρονικά, 

η οικογένεια αποτελεί πάντα µία κοινωνική οµάδα, που είναι αναγνωρίσιµη και 

αποτελεί φορέα ο οποίος συµβάλει στην πρωτογενή κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η οικογένεια είναι ένα περιβάλλον εντός του οποίου 

διαµορφώνεται ένας αριθµός κωδίκων συµπεριφοράς, ενώ παράλληλα καλλιεργείται 

και η έννοια της κοινωνικής συνύπαρξης (Νόβα-Καλτσούνη, 1999; Muncie, 2008). 
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1.2 Ορισµός της οικογένειας 

Οι ορισµοί της οικογενειακής δοµής βασίζονται στον αριθµό των µελών της 

οικογένειας, στις σχέσεις αίµατος και στην ιεραρχία που ακολουθήθηκε. Σύµφωνα µε 

τους Wambldt & Reiss, (1989) οι ορισµοί της οικογενειακής δοµής συνδέονται µε το 

χαρακτήρα της αναπαραγωγής στα πλαίσια της οικογένειας, µε τους συγγενείς εξ’ 

αίµατος ή µε τα άτοµα που έχουν αποδείξει βιολογική ή νοµική σχέση. Οι Simmons 

και O’neil (2001) περιγράφουν την οικογένεια ως παράδειγµα νοικοκυριών που 

σχετίζονται µε τη γέννηση, το γάµο ή την υιοθεσία. Αυτοί οι ορισµοί συµβάλλουν στη 

διαίρεση των οικογενειών µε βάση το µέγεθος όπως µικρό, πυρηνικό, µεγάλο, 

συνδυασµένο κ.λπ. Αν και αυτοί οι ορισµοί παρέχουν στους µελετητές σαφή κριτήρια 

για το χαρακτηρισµό της οικογένειας, ωστόσο µπορεί να µην είναι τόσο χρήσιµα όσο 

ο κοινωνικός ορισµός της οικογένειας συνεχίζει να εξελίσσεται. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση είναι επωφελής για τη διαµόρφωση διαφόρων πολιτικών που 

αφορούν τον πληθυσµό. 

Οι οικογένειες περιγράφονται ως µια οµάδα που εργάζεται για την εκπλήρωση 

αµοιβαίων αναγκών. Οι Lerner & Spanier, (1978) περιγράφουν µια οικογένεια που 

εργάζεται για την κοινωνικοποίηση και τη φροντίδα των παιδιών. Οι ορισµοί της 

διαδικασίας συναλλαγής βλέπουν την οικογένεια ως µια οµάδα συγγενών που 

δηµιουργούν µια οµαδική ταυτότητα (Wambldt & Reiss, 1989). Οι οικογένειες έχουν 

εποµένως ισχυρούς δεσµούς πίστης και βιώνουν µαζί µια ιστορία και ένα 

µέλλον.Επικεντρώνεται σε διάφορες σχέσεις και την επικοινωνία µεταξύ τους. Αυτός 

ο τύπος ορισµού είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τους µελετητές της επικοινωνίας, λόγω 
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της έντονης έµφασης στην επικοινωνία ως το κύριο όχηµα για την εδραίωση της 

οικειότητας (Caughlin, et al., 2011). Η διαπροσωπική σχέση µεταξύ των µελών της 

οικογένειας, η επικοινωνία µεταξύ τους και οι κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν ως ολοκληρωµένη ενότητα είναι η βάση αυτού του ορισµού. 

1.3 Ο ρόλος της οικογένειας 

Οι Zabriskie και McCormick (2001) σηµειώνουν ότι οι οικογένειες είναι 

κατευθυνόµενα µε στόχο, αυτο-διόρθωση, δυναµικά και διασυνδεδεµένα συστήµατα 

που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον τους και από τις ιδιότητες της 

ίδιας της οικογένειας.Η δοµή, η λειτουργία ή οι σχέσεις εντός της οικογένειας είναι 

συχνά κοινές σε µια κοινωνία ή µια περιοχή. Αποφασίζουν την κοινωνική δοµή και 

διαµορφώνουν τον πολιτισµό της κοινωνίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο η 

οικογένεια όσο και η κοινωνία αλληλοεπηρεάζονται. Οι λέξεις κατευθυνόµενες προς 

τον στόχο, αυτο-διόρθωση, δυναµικές, διασυνδεδεµένες κλπ δίνουν στην οικογένεια 

µια αίσθηση ζωής. Στις οικογένειες ορίζονται στόχοι για καλύτερη διαβίωση, 

διορθώνονται τα µειονεκτήµατα ή οι λανθασµένες παραδόσεις ή δεισιδαιµονίες. Η 

αγάπη, η συµπόνια, η εµπιστοσύνη και η συνεργασία παίζουν θετικό ρόλο και ο 

φόβος, το µίσος και ο εγωισµός παίζουν αρνητικό ρόλο δίνοντας έτσι στην οικογένεια 

µια δυναµική εµφάνιση. Η οικογένεια είναι η βασική και σηµαντική µονάδα της 

κοινωνίας, λόγω του ρόλου που διαδραµατίζει στη δηµιουργία ανθρώπινων πόρων 

και της εξουσίας που έχει να επηρεάσει τη συµπεριφορά του ατόµου, των 

νοικοκυριών και της κοινότητας (Sriram, 1993). 

21



1.4 Σχέσεις εντός της οικογένειας 

Η οικογένεια είναι µια οµάδα ανθρώπων που σε γενικές γραµµές µοιράζονται 

µια κοινή στέγη και εκπληρώνουν µία σειρά από δεσµεύσεις µεταξύ τους. Αυτή η 

σχέση καθίσταται νόµιµη από την κοινωνία. Σε µια προσπάθεια αναγνώρισης της 

ποικιλοµορφίας των οικογενειών, ο Pearson (1993) όρισε την οικογένεια ως, µια 

οργανωµένη, σχεσιακή οµάδα συναλλαγών, που καταλαµβάνει συνήθως έναν κοινό 

χώρο διαβίωσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και διαθέτει µια συµβολή 

διαπροσωπικών εικόνων που εξελίσσονται µέσω της ανταλλαγής της σηµασίας µε την 

πάροδο του χρόνου. 

Η λέξη οργανωµένη καθορίζει διάφορους ρόλους που ανατίθενται στα µέλη 

της οικογένειας που ως άτοµα σχετίζονται µεταξύ τους µε κοινή κατανόηση των 

δικαιωµάτων και των καθηκόντων. Οι σχέσεις είναι ήσυχες, ισχυρές και σταθερές για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι αξίες, ο πολιτισµός και οι συνήθειες µοιράζονται τόσο 

πολύ που αντιπροσωπεύουν µια κοινή εικόνα σε κάθε άτοµο (Pearson, 1993).  

1.5 Επικοινωνία εντός της οικογένειας 

Τα µέλη της οικογένειας µοιράζονται τον πολιτισµό, τις εµπειρίες, τα 

συναισθήµατα, τις απειλές µεταξύ τους µέσω λεκτικών ή µη λεκτικών συνοµιλιών. 

Αυτές οι συνοµιλίες είναι τα δοµικά στοιχεία του συστήµατος επικοινωνίας. Όσον 

αφορά τις κοινωνικές επιστήµες, η επικοινωνία σηµαίνει αµοιβαία ανταλλαγή ιδεών 

και συναισθηµάτων. Ο δεσµός µεταξύ επικοινωνίας και οικογενειών δηµιουργείται 

µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των µελών της οικογένειας. Από την άλλη 

πλευρά, για να κατανοήσουµε την οικογενειακή επικοινωνία, είναι σηµαντικό να 
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κατανοήσουµε τα µέλη της οικογένειας και τις οικογενειακές σχέσεις. Ο Bruner, 

(1990) σηµειώνει ότι η επικοινωνία της οικογένειας είναι ο µηχανισµός για τις 

περισσότερες πρώιµες εµπειρίες κοινωνικοποίησης, καθώς µέσω της αλληλεπίδρασης 

µε τα µέλη της οικογένειας οι περισσότεροι άνθρωποι µαθαίνουν να επικοινωνούν και 

µαθαίνουν να σκέφτονται για την επικοινωνία. Αυτό υποστηρίζεται και από τους 

Barrett et al. (1996) οι οποίο0 υποστηρίζουν ότι τα βρέφη εµπλέκονται σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις µε αυτούς που τα φορντίζουν. Αυτές οι πρώτες αλληλεπιδράσεις 

είναι η βάση για αυτό που αργότερα γίνονται αυτοµατοποιηµένες επικοινωνιακές 

συµπεριφορές (Cappella, 1991). 

Χρησιµεύουν επίσης ως πρότυπο για µελλοντικές αλληλεπιδράσεις (Bowlby, 

1973). Με την επικοινωνία µε τα µέλη της οικογένειας, τα βρέφη και τα παιδιά 

µαθαίνουν γρήγορα τι πρέπει (και δεν πρέπει) να προβλέπουν από τους άλλους. 

Μαθαίνουν τη λειτουργία των σχέσεων και µαθαίνουν να συµπεριφέρονται στο 

πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Πράγµατι, η επικοινωνία είναι το µέσο µε το οποίο 

θεσπίζονται και διατηρούνται κανόνες για την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις 

κοινωνικές σχέσεις (Shimanoff, 1985). Οι γονείς χρησιµοποιούν την επικοινωνία για 

να διδάξουν στα παιδιά πότε πρέπει να µιλούν, σε ποιον πρέπει να µιλούν και τι 

πρέπει να πουν. Έτσι, η οικογενειακή επικοινωνία είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

ανταλλάσσονται λεκτικές και µη λεκτικές πληροφορίες µεταξύ των µελών της 

οικογένειας (Epstein et al., 1993). Η επικοινωνία εντός της οικογένειας είναι 

εξαιρετικά σηµαντική επειδή επιτρέπει στα µέλη να εκφράζουν τις ανάγκες, τις 

επιθυµίες και τις ανησυχίες τους µεταξύ τους. Μέσω της επικοινωνίας τα µέλη της 
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οικογένειας µπορούν να επιλύσουν τα αναπόφευκτα προβλήµατα που προκύπτουν σε 

όλες τις οικογένειες (Peterson & Green, 2009). 

1.6 Σύστηµα επικοινωνίας και οικογένεια 

Το σύστηµα επικοινωνίας παίζει αναπόσπαστο ρόλο στην οικογένεια. Η 

ικανοποίηση της σχέσης στην οικογένεια είναι το αποτέλεσµα του συστήµατος 

επικοινωνίας που ακολουθείται στα µέλη της οικογένειας. Στη διαπροσωπική και 

οικογενειακή επικοινωνία, οι Bowen, (1978) και Gilbert, (1992) είχαν επιρροή στην 

εµφάνιση του συστήµατος ως βασικής έννοιας. Αυτή η συγκεκριµένη θεωρία 

συστήµατος τείνει να βλέπει την αλλαγή στις διαπροσωπικές σχέσεις όσον αφορά τα 

συστήµατα αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας. Επιπλέον, στη 

διαπροσωπική επικοινωνία, η προοπτική του συστήµατος λαµβάνει µια 

αλληλεπιδραστική άποψη της διατήρησης σχέσεων εστιάζοντας σε 

επαναλαµβανόµενες και αλληλοεξαρτώµενες συµπεριφορές (Dainton & Zelley, 

2005). Η ανοιχτή επικοινωνία αναπτύσσει ισχυρότερες σχέσεις µέσα στην οικογένεια 

µέσω ενός περιβάλλοντος θετικών αλλαγών, κατανόησης και ανάπτυξης (Olson & 

DeFrain, 2012). 

1.7 Από την πυρηνική στη σύγχρονη οικογένεια 

Η έννοια της παραδοσιακής ή διευρυµένης ή εκτεταµένης οικογένειας, 

ανταποκρίνεται στο µοντέλο εκείνο της οικογένειας που χαρακτηρίζει εδώ και πολλές 

δεκαετίες την οικογένεια. Η ανάγκη για την επιβίωση, αλλά και τη διατήρηση της 

ενότητας µέσα στη πλαίσια της οικογένειας, καθιστούσε το ζήτηµα της απόκτησης 
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απογόνων όχι απλά ένα θέµα επιλογής των γονέων, αλλά κοινωνική απαίτηση 

(Garcimartin, 2012).  

Κατά τη διάρκεια της προβιοµηχανικής περιόδου, δεν υπάρχει κανένας 

διαχωρισµός στα ατοµικά συµφέροντα του κάθε µέλους της οικογένειας. Αντίθετα, 

κοινή πρακτική είναι η προσωπική θυσία, η οποία συµβάλει στην ευηµερία του 

συνόλου (Puschmann & Solli, 2014). Παράλληλα, στην πλήρωση της ευηµερίας 

ουσιαστικό ρόλο διαδραµατίζει και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, µέσα από τις 

θετικές και αρνητικές σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε 

κριτήρια πρακτικά και χαρακτηρίζονται από διάφορες αρχές που διασφαλίζουν την 

κοινωνική υποδοµή της οικογένειας (Puschmann & Solli, 2014).. Οι πρακτικές που 

επιβάλει η κοινωνία εκείνης της εποχής, απαιτούν από το σύνολο των µελών µίας 

οικογένειας να αναπτύσσονται µέσα  

Το σύστηµα της οικογένειας στην κυρίαρχη µορφή του, που αποτελείται από 

τους γονείς και τα παιδιά σε ένα σαφώς καθορισµένο πλαίσιο γεωγραφικών και 

συναισθηµατικών περιοχών, χωρίς περιθώρια για ανάπτυξη ευρύτερων κοινωνικών 

σχέσεων (Ρήγα, 2012).  Εµφανίζεται σε µία εποχή όπου λαµβάνουν χώρα θεµελιώδεις 

οικονοµικές και κοινωνικές ανακατατάξεις, στα πλαίσια της βιοµηχανικής 

επανάστασης, των αλλαγών στον τρόπο που παράγονται τα αγαθά, αλλά και της 

αστικοποίησης (Agate& Covey, 2007). Τα παιδιά ενός αγροτικού οικογενειακού 

µοντέλου, είναι σχεδόν υποχρεωτικό να ακολουθήσουν καινούριους τρόπους 

εργασίας στα πλαίσια µισθωτής απασχόλησης, αλλά και να ενταχθούν καινούρια 

σύνολα, που αποτελούν τις διάφορες επαγγελµατικές οµάδες που διαµορφώνονται. Η 

επιβίωση του ανθρώπου πλέον δεν είναι έργο της συνολικής και αδιάσπαστης 
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προσπάθειας που καταβάλουν τα µέλη της οικογένειας, αλλά αποτέλεσµα της 

ατοµικής εργασίας του καθενός, η οποία πραγµατοποιείται σε χώρος εκτός της 

κατοικίας (Bosc et al., 2015). Με δεδοµένο ότι η κατοικία µετατρέπεται σε ένα χώρο 

που διαφοροποιείται από το χώρο στον οποίο πραγµατοποιείται η εργασία, η 

οικογένεια µετατρέπεται από µονάδα παραγωγής σε µονάδα κατανάλωσης, µε 

λειτουργίες που είναι εξειδικευµένες, και χωρίς να αποτελεί η επιβίωση τη 

βασικότερη αιτία για τη συγκρότηση της οικογένειας (Covey, 2007). Μέσα σε αυτά 

τα πλαίσια, τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη δοµή οικογένειας τον έχει το παιδί, µε την 

εν λόγω προσέγγιση να είναι η παιδοκεντρική. Χωρίς την παρουσία παιδιών δεν 

υπάρχει κάποιο σηµαντικός λόγος για τη συµβίωση ανάµεσα στους ενήλικες, αλλά 

ούτε και κάλυψη των προσδοκιών που αναπτύσσουν οι γονείς σχετικά µε τον 

προορισµό στη ζωή (Κατάκη, 1984; Νόβα-Καλτσούνη, 1999). 

Οι αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη σύγχρονων 

κοινωνικών προτύπων, στα πλαίσια των οποίων η γνώση που διαθέτουν τα ωριµότερα 

µέλη της οικογένειας παρουσιάζεται λιγότερο σηµαντική, αφού τα νεωτέρα µέλη της 

οικογένειας διαβιούν σε ένα περιβάλλον τεχνολογικό, το οποίο σε σύγκριση µε το 

παρελθόν, µεταβάλλεται διαρκώς (Murati, 2016). Στις νέες αυτές συνθήκες τα 

νεωτέρα µέλη της οικογένειας δρουν µε µεγαλύτερη αυτονοµία και σε πολλές 

περιπτώσεις και έξω από τα όρια που θέτει η καταγωγή τους και η οικογενειακή του 

προέλευση. Επιπρόσθετα, η προσαρµογή στις συνθήκες που διαµορφώνονται της 

περίοδος της µεταβιοµηχανικής εποχής, τα άτοµα δε νιώθουν την ανάγκη να 

αναλάβουν υποχρεώσεις µέσα στο χώρο της οικογένειας, καθώς κάτι τέτοιο συχνά 
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έρχεται σε σύγκρουση µε την επικρατούσα τάση της εξατοµίκευσης (Πλιόγκου, 

2006). 

Σε αυτήν την περίπτωση, η οικογένεια, έχοντας ως βασικό της στόχο την 

ατοµική ολοκλήρωση των µελών της σε κάθε τοµέα της καθηµερινότητας τους, 

σταδιακά µετατρέπεται σε µία κατά κύριο λόγο αποδοτική και λειτουργική συνθήκη 

µεταξύ ατόµων, γεγονός που καθιστά την απόκτηση παιδιών δευτερεύουσας 

σηµασίας, ειδικά όταν αυτό συνδεθεί και µε οικονοµική δυσχέρεια και δυσκολία στη 

βιωσιµότητα. 
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Κεφάλαιο 2: Μονογονεϊκότητα: Σύγχρονες τάσεις 

2.1 Η Μονογονεϊκή οικογένεια 

Στη σηµερινή εποχή τα νέα µοντέλα οικογένειας έρχονται σε σύγκρουση µε 

την αντίληψη περί συµβατικής συζυγικής οικογένειας, και γίνονται κατανοητά ως 

εξελίξεις, παραλλαγές και αποκλίσεις από την κανονικότητα. Ωστόσο αυτή η 

αντίληψη αποτελεί στρεβλή αντιµετώπιση, καθώς δε λαµβάνει υπόψιν της την 

ύπαρξη εναλλακτικών µοντέλων οικογένειας, µειώνει τη σηµασία που 

διαδραµατίζουν αυτά τα οικογενειακά µοντέλα στην ανάπτυξη της κοινωνίας, ενώ 

δηµιουργούν και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µέτρων, στα πλαίσια κοινωνικών 

πολιτικών, που µπορεί να αποβούν προβληµατικά και σε ορισµένες περιπτώσεις µέχρι 

και καταστροφικά (Μουσούρου, 2002). 

Η µονογονεϊκή οικογένεια, ως ένα οικογενειακό µοντέλο διαφορετικό από το 

συµβατικό, προσδιορίζεται σύµφωνα µε το κριτήριο της απουσίας ή της άρνησης της 

συζυγικής σχέσης εντός της οικογένειας, αλλά µε την ύπαρξη της γονεϊκής σχέσης. Η 

απουσία της θεµελιώδους αυτής αρχής, της συζυγικής σχέσης, αλλά και η µεγάλη 

αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών, αποτελούν ιδιαιτέρως σηµαντικές µεταβολές 

που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες (Μουσούρου, 2002). 

Καθώς δεν υπάρχει ένας ορισµός για τη µονογονεϊκότητα που να 

χρησιµοποιείται ευρέως, η αξιολόγηση και η µελέτη των πτυχών της γίνεται κατά 

περίπτωση. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και για τις ανάγκες της θα ορίσουµε 

τη µονογονεϊκή οικογένεια ως το σύστηµα εκείνο που το αποτελούν ένας γονέας, ο 

οποίος δεν έχει σύζυγο ή σύντροφο, που, αλλά πιθανόν µαζί µε τους γονείς του, ζει µε 
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ένα τουλάχιστον παιδί που είναι ανύπαντρο και εξαρτώµενο από αυτόν. Στα πλαίσια 

αυτού του ορισµού το όριο της παιδικής ηλικίας στα 18 έτη (Κογκίδου, 1995). 

Η Μουσούρου (2005) τονίζει πως η µεταβολή στο οικογενειακό µοντέλο λόγω 

διαζυγίου, είναι ένα φαινόµενο που προκαλεί κρίση στις δοµές τις σύγχρονης 

οικογένειας λόγω της αύξησης που γνωρίζει. Το διαζύγιο, συγκρινόµενο µε µία σειρά 

άλλων προβληµάτων που ίσως κληθεί µία οικογένεια να αντιµετωπίσει, είναι ίσως η 

πλέον επιβλαβής, καθώς τα αποτελέσµατα του συνδέονται άρρηκτα τόσο µε το 

προσωπικό όσο και µε τον κοινωνικό τοµέα και έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στους 

γονείς όσο όµως και στα παιδιά. 

Παρόλα αυτά η αύξηση που γνωρίζει το µονογονεϊκό µοντέλο οικογένειας δε 

σχετίζεται αποκλειστικά µε το διαζύγιο, αλλά αφορά και σχήµατα µε γονείς που είναι 

µόνοι, είτε επειδή είναι άγαµοι ή και σε χηρεία. Η Κογκίδου (1995) σηµειώνει πως 

υπάρχει περίπτωση προβληµάτων κατηγοριοποίησης, για τις περιπτώσεις εκείνες που 

η µονογονεϊκή οικογένεια είναι αποτέλεσµα της απουσίας του δεύτερου γονέα λόγω 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, µακροχρόνιας ιδρυµατοποίησης, και γενικά 

µακροχρόνιας απουσίας από το σπίτι. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τίθεται η ανάγκη να 

διαχωριστεί η µονογονεϊκή οικογένεια από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. 

Η µεγάλη αύξηση που έχει γνωρίσει το φαινόµενο, καθιέρωσε τον όρο της 

µονογονεϊκής οικογένειας, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, κερδίζοντας τα 

τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστηµόνων συναφών ερευνητικών πεδίων. Ο 

κύριος προβληµατισµός που προτάσσουν οι επιστήµονες, αφορά στη διάκριση σε νέο 

µοντέλο σύγχρονης οικογένειας ή σε εναλλακτικό τρόπο δόµησης της οικογένειας. 

Υπάρχει λοιπόν µία διαφοροποίηση σχετικά µε τον τρόπο που προσδιορίζεται η 
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οικογένεια και το διαχωρισµό της σε διγονεϊκή και µονογονεϊκή. Ως εκ τούτου, µε 

τον όρο µονογονεϊκή οικογένεια, περιγράφουµε το µοντέλο της οικογένειας, αλλά δεν 

περιγράφουµε τις διαφορετικές κατηγορίες που περικλείονται µέσα σε αυτό 

(Κογκίδου, 1995). 

Ως εκ τούτου ένας ευρύτερος ορισµός της µονογονεϊκής οικογένειας, µε τον 

οποίο είναι δυνατόν να αποφευχθούν συγχύσεις, αλλά και να διατηρηθεί η δυναµική 

της κάθε κατηγορίας, θα πρέπει να στηρίζεται στις τρεις κατηγορίες που 

διαµορφώνονται µε βάση την ιδιότητα του γονέα που είναι µόνος, δηλαδή γονέας που 

είναι σε χηρεία, γονέας που είναι άγαµος ή εκτός συµβίωσης, και διαζευγµένος 

γονέας. Ως εκ τούτου θα µπορούσαµε να πούµε πως µία οικογένεια είναι 

µονογονεϊκή, όταν αποτελείται από παιδιά και έναν γονέα, λόγω διαζυγίου ή 

θανάτου, είτε όταν αποτελείται από παιδιά και ένα γονέα άγαµο ή εκτός συµβίωσης.  

2.2 Νέα δεδοµένα σχετικά µε τις µονογονεϊκές οικογένειες 

Το γεγονός ότι ο θεσµός της οικογένειας βρίσκεται υπό αµφισβήτηση 

αντικατοπτρίζεται στη µείωση του αριθµού των γάµων, στην αύξηση του αριθµού 

των διαζυγίων, των γεννήσεων εκτός γάµου, και των µονογονεϊκών νοικοκυριών 

(OECD, 2020). Σε γενικές γραµµές στην Ευρώπη η τέλεση γάµων είναι ένα 

φαινόµενο που στο πέρασµα του χρόνου είναι µία ολοένα και µικρότερη πιθανότητα, 

τη στιγµή που η ακύρωση του αποτελεί µία καινούρια κανονικότητα (Ρούσου κ.α., 

2019). Οι εν λόγω εξελίξεις παρουσιάζουν βέβαια διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα. 

Στην πλειοψηφία τους οι µόνοι γονείς είναι ως επί το πλείστον γυναίκες, ενώ τα 

µοντέλα µονογονεϊκής οικογένειας που διακρίνονται είναι τρία, το σκανδιναβικό το 
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οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά σε µονογονεϊκές οικογένειες, το µοντέλο 

Κεντρικής Ευρώπης στο οποίο οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι σε µέτρια ποσοστά, 

και το µεσογειακό µοντέλο, στο οποίο οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι χαµηλά 

(Μαράτου-Αλιπράντη, 2002). 

Μελετώντας την κατάσταση γονέων που είναι µόνοι σε µία οικογένεια, 

διαπιστώνεται πως στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών οι γονείς εκτός γάµου ή 

συµβίωσης είναι λιγότεροι συγκριτικά µε τους διαζευγµένους ή σε χηρεία (Eurostat, 

2020). Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε πως µία µονογονεϊκή οικογένεια δεν 

αποτελεί απαραίτητα µόνιµη κατάσταση. 

Η υιοθέτηση του όρου µονογονεϊκή οικογένεια για τα µοντέλα εκείνα όπου 

υπάρχει ένας µόνο γονέας είχε δύο θετικά αποτελέσµατα. Από τη µία συνέβαλε 

καταλυτικά στο να αποστιγµατιστούν οι διαφορετικές οικογενειακές µορφές, και 

παράλληλα εντοπίστηκαν τόσο οι οικονοµικές όσο και µία σειρά άλλων δυσκολιών 

που συνδέονται µε την κατάσταση πως η αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής των 

παιδιών είναι στους ώµους ενός και µόνο γονέα (APA, 2019). 

Ωστόσο, η µονογονεϊκή οικογένεια αποτελεί µία από της πληθυσµιακές 

οµάδες, οι οποίες είναι ευάλωτες σε µορφές κοινωνικού αποκλεισµού. Είναι πολλοί οι 

µόνοι γονείς που αντιµετωπίζουν προβλήµατα που αφορούν σε φτώχεια, έλλειψη 

κατοικίας, ανεργία, αλλά και σωστής πληροφόρησης για την αναζήτηση βοήθειας. 

Ένα επιπλέον πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι µονογονεϊκές 

οικογένειες σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές διαστάσεις της φτώχειας, είναι και η 

δυσκολία που αντιµετωπίζουν αυτές οι οικογένειες να ενσωµατωθούν στον κοινωνικό 

και πολιτισµικό τους περίγυρο (Stack & Meredith, 2018). 
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2.3 Μονογονεϊκή οικογένεια µε µητέρα 

Η έρευνα για τις ανύπαντρες µητέρες έχει δείξει ότι υπάρχουν πολλοί 

στρεσογόνοι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την πλειοψηφία των ανύπαντρων 

µητέρων στην καθηµερινή τους ζωή (Olson & Banyard, 1993; Neblett, 2007). Οι 

στρεσογόνοι παράγοντες είναι τα περιστατικά, οι καταστάσεις, τα εµπόδια, οι 

αλληλεπιδράσεις κ.λπ. στην καθηµερινή ζωή που προκαλούν άγχος. Οι Olson και ο 

Banyard (1993) διαπίστωσαν ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες για τις ανύπαντρες 

µητέρες περιλάµβαναν παράγοντες που σχετίζονται µε το παιδί, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, το νοικοκυριό, οικονοµιά και εργσιακά ζητήµατα. Το άγχος που σχετίζεται 

µε τα παιδιά περιελάµβανε εκνευρισµούς, έλλειψη βοήθειας µε τις δουλειές του 

σπιτιού, έλλειψη φροντίδας κλπ. (Olson & Banyard, 1993). Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις αναφέρονται σε σχέσεις µε ενήλικες που µπορεί να περιλαµβάνουν διαφωνίες 

µε άλλα άτοµα, όπως πρώην συντρόφους, τον άλλο γονέα, νέο σύντροφο και φίλους. 

Τα στρεσογόνα νοικοκυριά σχετίζονται µε τη συνολική λειτουργία του νοικοκυριού, 

συµπεριλαµβανοµένης της καθαριότητας, της διαθεσιµότητας όσων χρειάζονται εντός 

του σπιτιού τη στιγµή που απαιτείται και της συντήρησης (Olson & Banyard, 1993). 

Το οικονοµικό άγχος συνδέεται µε την πίεση των χρηµάτων, τους λογαριασµούς και 

την πρόσβαση και τη διαθεσιµότητα των τροφίµων (Olson & Banyard, 1993). Τέλος, 

το εργασιακό άγχος περιλαµβάνει ζητήµατα όπως η πολύωρη εργασία, ο 

ανταγωνισµός εντός του εργασιακού χώρου, προβλήµατα µε τους προϊσταµένους, 

καθώς και φόβος για απώλεια εργασίας (Olson & Banyard, 1993). Σε µεταγενέστερη 

έρευνα που πραγµατοποίησε ο  Neblett (2007) φάνηκε πως το οικονοµικό και 
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εργασιακό άγχος σχετίζεται περισσότερο µε τους στρεσογόνους παράγοντες στα 

χαµηλότερα εισοδήµατα. 

Σε σχέση µε τις πρακτικές γονικής µέριµνας, οι ανύπαντρες µητέρες βρέθηκαν 

να έχουν µια αυστηρότερη πειθαρχική προσέγγιση στην ανατροφή παιδιών σε 

σύγκριση µε τους πατέρες. Ωστόσο, τείνουν ακόµη να αναλαµβάνουν τον γονικό 

ρόλο του φροντιστή ακόµη και σε µονογονεϊκά νοικοκυριά (Nelson, 2006). Οι 

µητέρες γενικά είναι πιο πιθανό να συµµετέχουν σε φανταστικά παιχνίδια, να 

τραγουδούν και να παίζουν απαλά και ήρεµα παιχνίδια µε τα παιδιά, ακόµη και όταν 

αναλαµβάνουν τους διπλούς γονικούς ρόλους της ανύπαντρης µητρότητας (Nelson 

2006; Dufur et al., 2010). Η απόπειρα εξισορρόπησης της µητρότητας µε τη διάθεση 

χρόνου στα παιδιά και την πραγµάτωση δραστηριοτήτων µε αυτά έχει αποδειχθεί ότι 

δηµιουργεί ενοχές για τους ρόλους της µητέρας και  τη φροντίδα του εαυτού τους 

(Ciabattari 2007). Οι δραστηριότητες εκτός των καθηµερινών ρουτίνων τείνουν να 

µειώνονται µε τη µονογονεϊκή ανατροφή, και οι εξωσχολικές δραστηριότητες για τα 

µεγαλύτερα παιδιά τείνουν να προκαλούν αγώνα µε τον προγραµµατισµό και να 

προκαλούν περισσότερο άγχος, ειδικά εάν η µητέρα εργάζεται (Neblett 2007). 

Η έρευνα για την ισορροπία εργασίας και οικογένειας σε νοικοκυριά 

ανύπαντρων γονέων έχει δείξει ότι υπάρχουν διάφοροι τοµείς άγχους και 

συγκρούσεων, όπως εάν εργάζονται ή όχι, εξισορρόπηση αρµοδιοτήτων και ρόλων, 

ευελιξία για εργασία και κατ 'οίκον καθήκοντα και γενικές γονικές συνήθειες 

(Ciabattari, 2007). Οι ανύπαντρες µητέρες αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 

για αυτήν την ισορροπία από ό, τι οι παντρεµένες µητέρες ή οι πατέρες και αυτό 

οφείλεται πιθανώς στις υπερβολικές απαιτήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην µόνη 
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γονική µέριµνα, καθώς και σε µικρότερα ποσά πόρων τόσο κοινωνικά όσο και 

οικονοµικά (Ciabattari, 2007; Nomagutchi, 2012). Ανφέρεται επίσης ότι οι χαµηλού 

εισοδήµατος ανύπαντρες µητέρες εκδηλώνουν περισσότερα συναισθηµατικά και 

σωµατικά προβλήµατα υγείας, κάνοντας έτσι την προσπάθεια µεταξύ οικογενειακής 

και επαγγελµατικής ισορροπίας να είναι δυσκολότερη σε σύγκριση µε άλλες οµάδες 

(Ciabattari, 2007; Corcoran et al., 2000). Η έρευνα του Ciabattari (2007) σχετικά µε 

τις ανύπαντρες µητέρες διαπίστωσε ότι οι µητέρες χαµηλού εισοδήµατος 

αντιµετώπισαν περισσότερα προβλήµατα και αυτό επηρεάστηκε από την έλλειψη 

ευελιξίας στην εργασία για την φροντίδα της οικογένειας. Η ίδια έρευνα έδειξε επίσης 

ότι η παιδική φροντίδα, η κακή υγεία και η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης αύξησαν 

τα αρνητικά συναισθήµατα σχετικά µε την επαγγελµατική και την οικογενειακή ζωή, 

καθώς επηρέασαν επίσης την ικανότητα διατήρησης σταθερής απασχόλησης. 

2.4 Μονογονεϊκή οικογένεια µε πατέρα 

Στους άνδρες εντοπίζεται µία ιδιαίτερη προσπάθεια από µέρους τους στην 

καθιέρωση της ταυτότητάς τους ως πατέρες, και όταν βρίσκονται σε µια κατάσταση 

ενός µόνου γονέα υπάρχει µια προσπάθεια να αποδειχθούν ικανοί να φέρουν εις 

πέρας το ρόλο της µητρότητας στην παροχή πλήρους φροντίδας στα παιδιά τους 

(Coles, 2009 ). Έχει επίσης σηµειωθεί ότι οι πατέρες νιώθουν µια διαρκή ανάγκη να 

επιβεβαιώσουν την αρρενωπότητά τους και να αντιµετωπίσουν την αίσθηση ότι δεν 

ταιριάζουν πλέον στον παραδοσιακό αρσενικό ρόλο (Coles, 2009). Μερικοί άνδρες 

αντιµετωπίζουν αυτά τα ζητήµατα αλλάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν και 

συµπεριφέρονται στα πλαίσια των ρόλων της µητέρας και του πατέρα, ενώ άλλοι 

34



προσπαθούν να τους απορρίψουν ή να τους αγνοήσουν εντελώς (Williams 2009). 

Όσοι προσπάθησαν να αλλάξουν τις προοπτικές του ρόλου τους, το έκαναν 

αντικαθιστώντας ή τροποποιώντας τις πρακτικές του ρόλου της µητέρας µε 

διασκέδαση και σωµατικές, αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες (Doucet, 2004). 

Η σύγκρουση µεταξύ του παιδιού και του µόνου πατέρα είναι ένα ζήτηµα υπαρκτό, 

το οποίο προκαλεί στους άνδρες άγχος που δεν εντοπίζεται στις ανύπαντρες µητέρες 

(Doucet 2004; Coles, 2009; Williams 2009). 

Από τη σχετική έρευνα για τους ανύπαντρους πατέρες διαπιστώθηκε ότι αυτοί 

προσπαθούν µε δυσκολία να προσαρµοστούν στο πλήρες ωράριο, την αποδοχή νέων 

ρόλων και τη δυσκολία και τη σύγχυση όσον αφορά τις πολλές πτυχές της παιδικής ή 

γονικής µέριµνας (Coles, 2002; Hamer & Marchioro 2002; Coles, 2009; Dufur et al., 

2010). Η προσαρµογή των µόνων πατέρων στο πλήρες ωράριο έχει αποδειχθεί ότι 

είναι µια πολύ δύσκολη µετάβαση και το πρόβληµα αυτό ήταν παρόµοιο σε όλες τις 

διαφορετικές περιστάσεις που οδήγησαν στη µονογονεϊκότητα (Coles, 2002; Hamer 

& Marchioro 2002; Coles, 2009). Διαπιστώθηκε ότι πολλές φορές η µετάβαση 

περιελάµβανε την ανάγκη για αύξηση της υποµονής, εκµάθηση νέων µορφών 

επικοινωνίας, εξισορρόπηση της προστιθέµενης ευθύνης και καθορισµό των 

προσωπικών διανοητικών αποφάσεων σχετικά µε την παιδική ηλικία, όπως η 

πειθαρχία και το χρονοδιάγραµµα (Coles, 2002; Hamer & Marchioro 2002; Coles, 

2009). Οι µόνοι πατέρες φαίνεται να αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όχι 

µόνο να προσαρµοστούν στον νέο ρόλο, αλλά και να τον αποδεχτούν, και µερικά 

ευρήµατα υποδηλώνουν ότι οι ανύπαντροι πατέρες εµφανίζουν περισσότερα 

αρνητικά συναισθήµατα απέναντι στη µονογονεϊκότητα, ειδικά µε τα µικρότερα 
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παιδιά, λόγω του τεράστιου ποσού χρόνου και φροντίδας που χρειάζονται οι νεότερες 

ηλικίες (Dufur et al., 2010). 

Η έρευνα των Dufur et al. (2010) διαπίστωσε ότι οι µόνοι πατέρες τείνουν να 

είναι λιγότερο στοργικοί, πιο αυστηροί στις καθηµερινές ρουτίνες, όπως ύπνος, 

τηλεόραση και φαγητό, αλλά επίσης λιγότερο ανεκτικοί στις τεχνικές πειθαρχίας 

τους. Διαπίστωσαν επίσης ότι σε µονογονεϊκά σπίτια µε πατέρα πραγµατοποιούνταν 

διαφορετικές δραστηριότητες και παιχνίδια από ότι σε αυτά µε µόνες µητέρες. 

Δραστηριότητες όπως το τραγούδι και το φανταστικό παιχνίδι εµφανίζονταν 

λιγότερο, ενώ αντίθετα δραστηριότητες όπως παζλ και αθλήµατα εµφανίζονταν πιο 

συχνά (Dufur et al., 2010). 
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Κεφάλαιο 3: Η επίδραση της µονογονεϊκότητας στις κοινωνικές και άλλες 

ανάγκες του παιδιού 

Η οικογενειακή δοµή έχει σηµασία για την ανάπτυξη των παιδιών, επειδή 

επηρεάζει το περιβάλλον φροντίδας των παιδιών, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιπέδων γονικής µέριµνας και των οικονοµικών πόρων που διατίθενται ή 

επενδύονται σε αυτά και τη φύση των σχέσεών τους µε όσους τα φροντίζουν. Οι 

βιολογικοί και νοµικοί δεσµοί, αλλά και οι σταθερές οικογενειακές δοµές πιστεύεται 

ότι είναι οι καλύτερες για την ανάπτυξη των παιδιών µε αποτέλεσµα µεγαλύτερες, 

υψηλότερης ποιότητας και πιο συνεπείς σχέσεις και επενδύσεις, επειδή οι σταθερές 

οικογένειες µε δύο βιολογικούς γονείς τείνουν να είναι περισσότερο 

κοινωνικοοικονοµικά ευνοηµένες από άλλες οικογένειες και επειδή οι γονείς τους 

έχουν τα µεγαλύτερα κίνητρα να επενδύσουν σε παιδιά (Carlson & Berger, 2013; 

Berger & McLanahan, 2015). Όταν αλλάζουν οι οικογενειακές δοµές είναι πιθανό να 

αλλάξουν και οι οικογενειακοί πόροι, οι γονικές επενδύσεις και τα περιβάλλοντα 

φροντίδας των παιδιών. Πράγµατι, οι πρωταρχικοί µηχανισµοί που πιστεύεται ότι 

συνδέουν τις εµπειρίες της οικογενειακής δοµής µε την ανάπτυξη των παιδιών είναι 

οι οικονοµικοί πόροι, ο γονικός χρόνος, η προσοχή, και οι οικογενειακές συγκρούσεις 

και άγχος (Amato, 2005). Ταυτόχρονα, οι συνέπειες των µεταβάσεων που βιώνουν τα 

παιδιά µπορεί να εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο συµβαίνουν, 

συµπεριλαµβανοµένων των εµπειριών της πρώιµης οικογενειακής δοµής και της 

αλληλουχίας των µεταβάσεων, όπως εάν τα παιδιά που βιώνουν µονογονεϊκές 

οικογένειες γεννήθηκαν από άγαµη µητέρα ή βίωσαν τη γονική διάλυση κατά την 

παιδική ηλικία, ακολουθούµενη ενδεχοµένως από πρόσθετες µεταβάσεις. 
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Η µονογονεϊκότητα δε γίνεται αντιληπτή από όλα τα παιδιά µε τον ίδιο τρόπο 

και ως εκ τούτου δεν έχει και τις ίδιες επιπτώσεις σε αυτά. Ο τρόπος µε τον οποίο 

επιδρά η µονογονεϊκότητα στα παιδιά και κατά πόσο θα έχει ή όχι αρνητικές 

συνέπειες είναι αποτέλεσα αρκετών παραγόντων. Ένας από αυτούς τους παράγοντες 

είναι και το γεγονός εάν η απουσία του ενός γονέα είναι ουσιαστική ή όχι. Επίσης 

µεγάλη σηµασία έχει εάν η µονογονεϊκότητα αποτελεί συνειδητή επιλογή του 

παρόντα γονέα ή εάν αυτή έχει επιβληθεί από άλλους παράγοντες. Με διαφορετικό 

τρόπο θα βιώσει ένα παιδί τη µονογονεϊκότητα στην περίπτωση που ο απών γονέας 

είναι θανών, λαµβάνοντας υπόψιν µας και τον τρόπο θανάτου, και µε διαφορετικό 

τρόπο θα βιώσει τη µονογονεϊκότητα ένα παιδί που ζει είτε µε τη µητέρα είτε µε τον 

πατέρα γιατί ο άλλο γονέας τους έχει εγκαταλείψει. Τα παιδιά από µονογονεϊκές 

οικογένειες µπορεί να ανήκουν σε ένα µοντέλο οικογένειας, ωστόσο αποτελούν 

οµάδες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά (Falana et al., 2012). 

3.1 Παιδί σε µονογονεϊκή οικογένεια από µητρότητα εκτός γάµου ή συµβίωση 

Μία µητέρα που βρίσκεται εκτός γάµου ή κάποιας µορφής συµβίωσης κατά 

κύριο λόγο αντιµετωπίζει δυσκολίες στο να αναπτύξει δεσµούς µε µεγάλη χρονική 

διάρκεια, καθώς το παιδί συνήθως ενέχει το ρόλο του συντρόφου που απουσιάζει. Ως 

εκ τούτου είναι αρκετά δύσκολο για αυτήν να κατανοήσει το παιδί ως µία µονάδα 

αυτόνοµη που είναι σε θέση να µεγαλώσει, αλλά και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από 

αυτήν, καθώς η µητέρα θεωρεί πως το παιδί είναι ένα κοµµάτι άρρηκτα συνδεδεµένο 

µε την ίδια. Εάν σε αυτήν την κατάσταση προστεθούν πιθανά οικονοµικά 

προβλήµατα, ζητήµατα κοινωνικού στιγµατισµού, και το αίσθηµα της µοναξιάς, 
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γίνεται εύκολα κατανοητό πως η µόνη µητέρα µπορεί να αναπτύξει έντονη 

κτητικότητα, αλλά και υπερβολική συµπεριφορά προς το παιδί της (Skubiejute, 

2019). 

Ως εκ τούτου αναπτύσσεται µία σχέση ιδιαιτέρως στενή µεταξύ της µητέρας 

και του παιδιού, η οποία πολύ συχνά αγγίζει τα όρια της καταπίεσης. Την περίοδο 

µάλιστα που το παιδί θα αποφασίσει να αποκτήσει µία κάποια αυτονοµία από τη 

µητέρα του, πιθανόν να αναπτύξει αισθήµατα ενοχής, τα οποία εκδηλώνονται 

απέναντι στη µητέρα µε τη µορφή επιθετικότητας (Rodriguez et al., 2017). 

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που απασχολεί τα παιδιά εκτός γάµου ή κάποιας 

µορφής συµβίωσης είναι και η ταυτότητα του πατέρα, η οποία είναι σηµαντική για το 

παιδί προκειµένου να µπορέσει να δηµιουργήσει και να αναπτύξει τη δική του 

προσωπική ταυτότητα, χωρίς κανένα αίσθηµα κενού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

µητέρα συνήθως αντιµετωπίζει δυσκολίες να µιλήσει στο παιδί για την ταυτότητα του 

πατέρα, καθώς δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει κατά κύριο λόγο την αντίδραση 

του παιδιού, ειδικά εάν είναι αγόρι, στην έλλειψη του ανδρικού προτύπου (Chen et 

al., 2018). 

Η προσπάθεια από µέρους του παιδιού να αναζητήσει τον πατέρα, συνήθως 

είναι παράγοντας ανάπτυξης συναισθηµάτων άγχους και ενοχής, τα οποία 

εντοπίζονται σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από παιδιά που µεγαλώνουν σε άλλες 

κατηγορίες µονογονεϊκών οικογενειών. Η αναζήτησή µπορεί να είναι και αιτία 

δυσκολιών του παιδιού να προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και να 

συνδιαλλαγεί µε τα παιδιά που έχουν µητέρα και πατέρα (Τσιάντης, 1990). 
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Προκειµένου η ανάπτυξη και η εξέλιξη του παιδιού να είναι οµαλή σηµαντικό 

ρόλο έχουν και µία σειρά άλλων παραγόντων. Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας 

είναι το µορφωτικό και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας, αλλά και ο βαθµός 

στον οποίο η οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον της µητέρας µπορεί να την 

υποστηρίξει. Πολύ σηµαντική είναι βέβαια και η αυτοπεποίθηση που νιώθει η ίδια 

µητέρα (Harkness et al., 2019). 

3.2. Το παιδί µονογονεϊκής οικογένειας από απώλεια του ενός γονέα 

Σύµφωνα µε την ψυχολογία το πένθος αντιµετωπίζεται σε τρεις φάσεις 

(Neimeyer, 2006). Η πρώτη φάση σχετίζεται µε την άρνηση που δείχνει το άτοµο να 

αποδεχτεί την απώλεια του αγαπηµένου προσώπου του και συνεχίζει να ζει σαν να 

είναι ακόµα αυτό το πρόσωπο στη ζωή. Το κλάµα και ο θυµός είναι συνοδευτικά του 

αισθήµατος της λύπης και του αποχωρισµού. Η δεύτερη φάση σχετίζεται µε την 

απόγνωση και την αποδιοργάνωση που νιώθει το άτοµο, καθώς σταδιακά αρχίζει να 

αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα. Το άτοµο νιώθει έντονο άγχος, ανησυχία, αλλά 

και βρίσκεται στα πρόθυρα κατάθλιψης. Το άτοµο πρέπει να στρέψει την προσοχή 

του σε καινούρια αντικείµενα να αγαπήσει, µε σκοπό να περάσει µε επιτυχία στην 

επόµενη και τελευταία φάση, κατά την οποία το άτοµο νιώθει έντονα τα 

συναισθήµατα του αποχωρισµού, αλλά και να αναδιοργανωθεί σε καινούριες 

κατευθύνσεις. Οι τρεις αυτές φάσεις αναγνωρίζονται στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. 

Ωστόσο η ικανότητα του παιδιού να αντιµετωπίσει το πένθος συνδέεται και µε 

άλλους παράγοντες, όπως (Παπαδάτου, 1990; Smith Hall, 2011): 

- Η αιτία απώλειας του θανόντος γονέα. 
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- Η ηλικία στην οποία βρίσκεται το παιδί την περίοδο του ατυχούς γεγονότος, αλλά 

και το επίπεδο της γνωστικής του ανάπτυξης. 

- Η φύση και η σπουδαιότητα του δεσµού µε το γονέα που πέθανε, αλλά και µε το 

γονέα που απέµεινε. 

- Η ύπαρξη ή όχι άλλων αδελφών. 

- Η ύπαρξη ενηλίκου του ίδιου φύλου µε το θανόντα γονέα, που θα µπορούσε να 

καταστεί µοντέλο για το παιδί, µε την προϋπόθεση ότι δείχνει ενδιαφέρον για το 

παιδί. 

- Η διαχείριση του θανάτου από την οικογένεια σε σχέση µε το παιδί, αλλά και τα 

επίπεδα επικοινωνίας που υπάρχουν µεταξύ των µελών της οικογένειας, και κατά 

πόσο το παιδί συµµετέχει στο πένθος. 

- Η επιτυχία µε την οποία αντιµετωπίζει ο µόνος γονέας την καινούρια κατάσταση, 

την οποία βιώνει η οικογένεια. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί για να µπορέσει το 

παιδί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία το θάνατο, αλλά και να µπορέσει να έχει µία 

οµαλή ανάπτυξη. Όσον αφορά τη σχέση του παιδιού µε το πένθος, σύµφωνα µε το 

Freud είναι πολύ σηµαντικό το παιδί να µπορέσει να εξωτερικεύσει τα συναισθήµατα 

του για το θανόντα γονιό καθώς αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να τα εκφράσει και 

κατά µία έννοια να απελευθερωθεί από αυτά και να µπορέσει στη συνέχει να 

καλλιεργήσει αντίστοιχα συναισθήµατα σε καινούρια πρόσωπα από το περιβάλλον 

του. Αν το παιδί δεν προχωρήσει µε αυτή τη διαδικασία, τότε τα συναισθήµατα αυτά 

που συνδέονται µε εγκατάλειψη και ενοχή, είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν στο παιδί 
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µία σειρά από διαταραχές στην ανάπτυξη σχέσεων µε άλλους, καταστάσεις πανικού 

και φόβου, ή σε κάποιες περιπτώσεις και προσπάθεια να βρει το παιδί καταφύγιο σε 

µη συµβατικές κοινωνικές διαδικασίες. Επίσης υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης 

προβληµάτων κοινωνικής ταύτισης (Schonfeld & Quackenbush, 2009). 

Οι πιο συχνές οργανικές αντιδράσεις που εµφανίζουν τα παιδιά την περίοδο 

που θρηνούν την απώλεια του θανόντα γονέα σχετίζονται µε διαταραχές στην 

διατροφή και τον ύπνο. Στον τοµέα των συναισθηµάτων εµφανίζεται αυξηµένο  

άγχος, φόβος για εγκατάλειψη, θλίψη, θυµός, µοναξιά, αλλά και αισθήµατα ενοχής, 

τα οποία συνήθως εκδηλώνονται µε τάσεις αυτοκαταστροφής, αυτοκατηγορίας, και 

αυτοτιµωρίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συµπεριφορά του παιδιού 

είναι δυνατόν να εµφανίσει τάσεις εξάρτησης από τα άτοµα που έχουν αναλάβει τη 

φροντίδα του, αναζήτησή και αναπόληση των συµπεριφορών που χαρακτήριζαν το 

θανόντα γονέα, και σε κάποιες περιπτώσεις και µικρής διάρκειας ταύτισης µαζί του. 

Ενώ δεν αποκλείεται και η εµφάνιση εκδηλώσεων ευερεθιστικότητας, 

παλινδρόµησης, επιθετικότητας, αλλά και αναζήτησης υποκατάστατου προς 

αντικατάσταση του θανόντα γονέα (Biank & Werner-Lin, 2011). 

Σε ακραίες περιπτώσεις το παιδί µπορεί να εµφανίσει τάσεις αυτοκτονίας, οι 

οποίες µπορεί να φτάσουν και στο επίπεδο της απόπειρας αυτοκτονίας, ενώ δεν 

απουσιάζουν και περιπτώσεις όπου το παιδί αναπτύσσει παραβατική συµπεριφορά 

(Παπαδάτου 1990). 

Σε γενικές γραµµές το παιδί κατά κύριο λόγο αντιµετωπίζει έντονα στοιχεία 

κατάθλιψης τις περιόδους εκείνες που βρίσκεται κάτω από ιδιαιτέρως άσχηµες 
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συναισθηµατικές καταστάσεις, που αφορούν σε έλλειψη φροντίδας και αγάπης, 

απώλειας γονιού λόγω θανάτου, ή απώλεια γονιού λόγω διαζυγίου. 

3.3 Το παιδί µονογονεϊκής οικογένειας από διαζύγιο 

Οι επιδράσεις που µπορεί να έχει ένα διαζύγιο στα παιδιά µπορεί να είναι 

πολλές, αλλά κατά κύριο λόγο στην ψυχική τους υγεία. Οι παράγοντες που µπορούν 

να διαδραµατίσουν ρόλο σε αυτές τις επιδράσεις είναι αρκετοί. 

Η ηλικία και το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού είναι ένας 

ιδιαιτέρως σηµαντικός παράγοντας για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει το παιδί 

στην αντιµετώπιση του διαζυγίου. Όσο σε πιο µικρή ηλικία είναι το παιδί, τόσο 

εντονότερα θα αναπτύξει αισθήµατα ενοχής και εγκατάλειψης, καθώς θα αντιληφθεί 

το διαζύγιο, αλλά και τη νέα πραγµατικότητα της ζωής του, σα µία τιµωρία προς το 

ίδιο από τους γονείς του. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά έχουν µία ουτοπική ελπίδα 

ότι οι γονείς θα επανασυνδεθούν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα να βρίσκονται σε 

µία διαρκή απογοήτευση. Τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά δεν έχουν τόσο έντονα 

αισθήµατα ενοχής σχετικά µε τη νέα κατάσταση, ωστόσο και σε αυτή τη ηλικία τα 

παιδιά έχουν αισθήµατα φόβου για εγκατάλειψη και απόρριψη. Παρόλο που τα παιδιά 

σε πιο µεγάλη ηλικία είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν πιο ώριµα τις αιτίες του 

χωρισµού των γονιών του, δεν µπορούν να αντιληφθούν το σύνολο των παραµέτρων 

που έχει το διαζύγιο, αλλά και η νέα κατάσταση εν γένει (Mooney et al., 2009). 

Τα παιδιά της εφηβικής ηλικίας σε συνδυασµό µε το γεγονός εάν είναι το 

διαζύγιο γεγονός πρόσφατο είναι σε πολύ καλύτερη θέση να αντιληφθούν τις 
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διαστάσεις της νέας πραγµατικότητας. Ωστόσο και σε αυτή την ηλικία είναι δυνατόν 

να αναπτυχθούν καταθλιπτικές αντιδράσεις, οι οποίες σε ακραίες περιπτώσεις 

µπορούν να οδηγήσουν σε τάσεις αυτοκτονίες (Prakash, 2015). 

Τα κορίτσια που βρίσκονται στην εφηβική ηλικία και βιώνουν µία κατάσταση 

διαζυγίου στην οικογένεια τους είναι δυνατόν να αναπτύξουν αρνητική στάση όσον 

αφορά τους άνδρες µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαταραχές στις σχέσεις µε το 

αντίθετο φύλο. Επιπρόσθετα, αυτή η στάση απόρριψης όσον αφορά τους άνδρες, 

αλλά και η περιφρόνηση απέναντι τους είναι δυνατόν να οδηγήσει στη σύναψη 

εφήµερων σχέσεων µε το αντίθετο φύλο, στα πλαίσια µίας περιπετειώδους ζωής, που 

µπορεί να καταλήξει σε εγκυµοσύνη, µεταβιβάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη 

µονογονεϊκότητα (Κογκίδου, 1995). 

Επίσης σηµαντικοί παράγοντες προκειµένου τα παιδιά να έχουν οµαλή 

ανάπτυξη, είναι και η στρατηγική που ακολουθούν οι γονείς για να διαχειριστούν το 

διαζύγιο, όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιµοποίησαν, η παροχή ή όχι αναγκαίων 

διαβεβαιώσεων για να νιώσει την απαραίτητη συναισθηµατική ασφάλεια, αλλά και η 

εικόνα που διαµορφώνει ο µόνος γονέας για το γονέα που απουσιάζει. Είναι πολύ 

σηµαντικό το παιδί να γνωρίζει πως οι γονείς του, αν και έχουν πάρει διαζύγιο, όχι 

µόνο δε µετανιώνουν για τη γέννηση του, αλλά και συνεχίζουν να το αγαπάνε και να 

το προσέχουν, ασχέτως εάν ζουν πλέον χωριστά (Τσιάντης, 1990). 

Ωστόσο είναι πολύ σηµαντικό να σηµειώσουµε πως όλα αυτά τα ζητήµατα 

είναι απλώς ενδεικτικά του τρόπο που µπορούν να αντιληφθούν τον πόνο τα παιδιά, 

αλλά και των αντιδράσεων που µπορεί να έχουν. Βέβαια, δε βιώνουν όλα τα παιδιά 

παρόµοιες εµπειρίες. Στις περιπτώσεις που η κοινωνικοοικονοµική και πολιτιστική 
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κατάσταση της οικογένειας βρίσκεται σε καλό επίπεδο, και παράλληλα ο µόνος 

γονέας είναι σε θέση να αντιµετωπίσει το σύνολο των δοκιµασιών, τότε οι 

πιθανότητες το παιδί να έχει οµαλή ανάπτυξη είναι πολύ µεγάλες, κάτι που ισχύει για 

το σύνολο των καταστάσεων µονογονεϊκότητας. Πολύ συχνά, τα προβλήµατα µε τα 

οποία έρχονται αντιµέτωποι οι µόνοι γονείς και τα παιδιά, αποδίδονται από τους 

ειδικούς στην παθολογία που χαρακτηρίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και τον 

κοινωνικό στιγµατισµό που αντιµετωπίζει η µονογονεϊκή οικογένεια (Prakash, 2015). 

Είναι πόλη σηµαντικό να δίνεται προσοχή και στα χαρακτηριστικά των 

ευρύτερων συνθηκών διαβίωσης µίας οικογένειας, µε σκοπό να η αντιµετώπιση των 

όποιων ζητηµάτων να γίνεται σφαιρικά. Είναι κοινά αποδεκτό, πως τα παιδιά, χωρίς 

καµία εξαίρεση έχουν ανάγκη από ασφαλή και προστατευτικά περιβάλλοντα, στα 

οποία θα λαµβάνουν αγάπη και φροντίδα, προκειµένου να µεγαλώσουν, αλλά και να 

καλλιεργήσουν µία ισχυρή αυτοεικόνα, που θα συµβάλει θετικά στην οµαλή 

ανάπτυξη τους, αλλά και σε µία υγιή ψυχολογικά ζωή. Και βέβαια δεν είναι µόνο οι 

µονογονεϊκές οικογένειες, για τις οποίες πρέπει να γίνεται αυτή η επισήµανση, αλλά 

και για τις παραδοσιακές, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές, που παρατηρείται ακόµα 

και σε αυτές τα παιδιά να µην αναπτύσσονται σε κατάλληλο περιβάλλον (Landgren, 

2005). 

Οι µόνοι γονείς είναι σε θέση να διαµορφώσουν το κατάλληλο περιβάλλον 

που απαιτείται για την οµαλή ανάπτυξη του παιδιού. Είναι πολύ σηµαντικό όµως τη 

στιγµή που θα υπάρξει ανάγκη να έχουν την απαραίτητη στήριξη, αλλά και να 

υπάρχουν όλες εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σε συναισθηµατικό, κοινωνικό, 

και οικονοµικό επίπεδο προκειµένου να εξασκήσουν σωστά τα γονεϊκά τους 
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καθήκοντα. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως µέσα σε αυτά τα πλαίσια, η µόνη µητέρα θα 

χρειαστεί ακόµα µεγαλύτερη στήριξη, καθώς µέσα σε όλα έχει να αντιµετωπίσει και 

το ζήτηµα του φύλου. Ειδικοί επιστήµονες είναι βέβαιο πως είναι σε θέση να 

συνδράµουν τους γονείς στην προσπάθεια τους να εξασκήσουν τα καθήκοντα τους, 

αλλά και να δώσουν την απαραίτητη υποστήριξη. Βασική προϋπόθεση βέβαια για 

αυτό είναι οι µόνοι γονείς να αποδεχτούν την ύπαρξη και άλλων µοντέλων πέρα από 

το κλασικό διγονεϊκό (Friedemann & Andrews, 1990). 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι µόνοι γονείς θα µπορέσουν να αποκτήσουν την 

απαραίτητη αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ο ρόλος του µόνου γονέα, αλλά και να 

αυξήσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τους ρόλους που έχει ο µόνο γονέας. Κατά 

αυτόν τον τρόπο οι µόνοι γονείς θα είναι σε θέση να αποφύγουν οποιεσδήποτε 

παρεµβάσεις µε “σοφές” συµβουλές από ενήλικες διγονεϊκών οικογενειών. 
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Κεφάλαιο 4: Σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο σε συνεργασία µε τη 

µονογονεϊκή οικογένεια 

4.1 Σχολικό δίκτυο 

Τα σχολεία είναι ιδανικά πλαίσια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση ισχυρών 

σχέσεων µε τις οικογένειες των µαθητών. Ως εκ τούτου, τα σχολεία πρέπει να 

αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παροχή ευκαιριών για τη δηµιουργία συνεργασιών µε 

τις οικογένειες (Rutherford & Billig, 1995). Όταν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού και να 

βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής του (Noguera, 2004). Αυτή η ουσιαστική 

συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται σε λίγα µόνο γεγονότα, αλλά πρέπει να 

βρίσκεται στον πυρήνα του ενιαίου σχεδίου κάθε σχολείου, διαθέτοντας πόρους που 

συµβάλλουν στην οικοδόµηση µιας ισχυρής συνεργασίας µεταξύ των µελών του και 

της κοινότητας που εξυπηρετεί κάθε σχολείο. Αυτές οι προσπάθειες απαιτούν συνεχή 

προγραµµατισµό καθ 'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα βασικά στοιχεία για 

την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάµεσα στην οικογένεια και το σχολείο 

περιλαµβάνουν την ανάπτυξη ενός πλαισίου για αλληλεπίδραση µε τις οικογένειες, 

την αµφισβήτηση των αξιών και των αντιλήψεων σχετικά µε τις σχέσεις οικογένειας 

και σχολείου, τη δηµιουργία θετικού κλίµατος στα σχολεία για οικογένειες και 

εκπαιδευτικούς, και την ανάπτυξη στρατηγικών για την οικοδόµηση κοινής ευθύνης 

(National Association of School Psychologists, 2010). 

Ένας τρόπος µε τον οποίο το σχολικό προσωπικό µπορεί να παρέχει 

υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες είναι να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές 

των µαθητών τους, των οποίων οι γονείς έχουν πρόσφατα διαζύγιο. Για να µπορέσει 
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να γίνει αυτό, το προσωπικό πρέπει πρώτα να έχει γνώση των αντιλήψεων που το ίδιο  

έχει για το διαζύγιο (Fredericks et al., 1991). Τα σχολικά προγράµµατα στα οποία 

συµµετέχουν γονείς δεν πρέπει να είναι συγκεκριµένα όσο αφορά το φύλο, ώστε να 

αποφεύγεται η υπενθύµιση στο παιδί του χωρισµού των γονιών του. Αντί να 

αποκλείουν τα παιδιά, τα σχολεία πρέπει να είναι πρόθυµα να παρέχουν φροντίδα 

παιδιών σε µονογονεϊκούς γονείς για να διευκολύνουν τη φοίτησή τους. Ένα άλλο 

σηµαντικό συστατικό της δηµιουργίας µοναδικών και φιλόξενων εκδηλώσεων είναι η 

δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος που δέχεται ανοιχτά οικογένειες µε 

διαφορετικό υπόβαθρο. 

Η κατανόηση του τρόπου συνεργασίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, µαθητές 

και γονείς από διαφορετικές οικογενειακές δοµές είναι επίσης απαραίτητη για την 

προώθηση ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για τις οικογένειες. Για αυτόν τον λόγο, η 

εκπαίδευση του προσωπικού για την προετοιµασία µίας τέτοιας συνεργασίας είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντική (Lopez del Bosque, 2010). 

4.2 Η σηµασία της κοινωνικής ενσωµάτωσης 

Η έννοια της κοινωνικής ένταξης αντιστοιχεί σε αυτήν της κοινωνικής 

υποστήριξης. Οι πηγές κοινωνικής υποστήριξης περιλαµβάνουν (Pong et al., 2005; 

Βενιέρης, 2015): 

- Το φυσικό σύστηµα υποστήριξης ή άτυπο σύστηµα υποστήριξης από µέλη της 

οικογένειας, συγγενείς, φίλους και γείτονες. 
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- Την υποστήριξη από δοµηµένες άτυπες οµάδες, όπως κοινότητες γονέων στο 

σχολείο.  

- Το επίσηµο σύστηµα υποστήριξης που παρέχεται από επαγγελµατίες όπως 

κοινωνικούς λειτουργούς και συµβούλους που ανήκουν στο σύστηµα κοινωνικής 

πρόνοιας και άλλους επίσηµους οργανισµούς. 

Οι Pong et al. (2003) έδειξαν ότι οι χώρες µε προγράµµατα τα οποία είχαν ως 

στόχο να αναπτύξουν ένα δίχτυ προστασίας γύρω από τις µονογονεϊκές οικογένειες 

κατάφεραν να κλείσουν το χάσµα ανάµεσα σε αυτές και τις οικογένειες µε δύο γονείς. 

Οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην παροχή της 

απαραίτητης υποστήριξης και της πρόσβασης σε βασικούς πόρους όπως τρόφιµα, 

στέγη, µεταφορά και εκπαίδευση στις οµάδες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες (Zedlewski 

et al., 2003). 
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Κεφάλαιο 5: Κοινωνική Εργασία: προκλήσεις και εφαρµογή στο πεδίο 

5.1 Ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας και του κοινωνικού λειτουργού 

Η εργασία µε οικογένειες είτε παραδοσιακές είτε µονογονεϊκές έχουν ως 

κύριο χαρακτηριστικό τους τη δράση. Ο κοινωνικός λειτουργός στα πλαίσια της 

εργασίας του διεισδύει στο φυσικό χώρο µίας οικογένειας και εργάζεται προς κάθε 

κατεύθυνση εστιάζοντας στα όποια συγκεκριµένα προβλήµατα εντοπίζει. Σε αυτή τη 

διαδικασία ο κοινωνικός λειτουργός συνεπικουρείται από άλλες βοηθητικές 

υπηρεσίες, αλλά και ειδικότητες, ενεργοποιώντας τα µέλη των οικογενειών να 

πράξουν ότι είναι απαραίτητο για να επιλυθούν τα προβλήµατα της οικογένειας. Ο 

κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται µε την οικογένεια και εκτός της οικίας, 

προκειµένου τα µέλη να ενεργοποιηθούν, αλλά και ο ίδιος να διαπιστώσει κατά πόσο 

η οικογένεια επιθυµεί την αλλαγή (Μουζακίτης, 1993). 

Γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία εγκυµοσύνης, αλλά βιώνουν 

εγκατάλειψη από το σύντροφο τους, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε 

κοινωνικές υπηρεσίες προκειµένου να λάβουν βοήθεια, για να µπορέσουν να 

υποστηριχθούν σε ιατρικό, ψυχολογικό, οικονοµικό και νοµικό επίπεδο για όσο 

διαρκεί η εγκυµοσύνη, αλλά και για όση περίοδο απαιτηθεί µετά το πέρας της 

εγκυµοσύνης. 

Ο κοινωνικός λειτουργός επιλέγει σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την κρίση 

του, ποια θεωρητικά µοντέλα θα χρησιµοποιήσει για να εκτιµήσει την κατάσταση και 

να προχωρήσει στην απαιτούµενη παρέµβαση. Σύµφωνα µε το πρόβληµα που θα 

εντοπίσει, θα κάνει χρήση γνώσεων από το ψυχοδυναµικό µοντέλο, από την 

προσέγγιση που επικεντρώνεται σε στόχους, από την προσέγγιση της παρέµβασης σε 
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κρίση, από το γνωστικό-συµπεριφορικό µοντέλο, από τη θεωρία της επικοινωνίας ή 

των ρόλων. Η έκταση και η πολυπλοκότητα που έχουν τα σύγχρονα προβλήµατα 

κατευθύνουν τον κοινωνικό λειτουργό να κάνει χρήση συνδυασµού θεωρητικών 

µοντέλων (Δηµοπούλου, 2006). 

Τέλος ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού συµβάλλει στην καθοδήγηση των 

οικογενειών σε οµάδες και συλλόγους µονογονεϊκών οικογενειών όπου εκεί µπορούν 

να αναπτυχθούν δεσµοί αλληλεγγύης µε άλλα άτοµα και αλληλοβοήθειας µεταξύ 

τους, επικοινωνία, καθώς και η δηµιουργία οµάδων αυτοβοήθειας. Στον τοµέα της 

κοινότητας ο κοινωνικός λειτουργός µπορεί να συµβάλει στην ευαισθητοποίηση των 

φορέων που ασκούν άµεσα ή έµµεσα πολιτική για την οικογένεια στα θέµατα 

µονογονεϊκών οικογενειών. Να συµβάλει στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόµων 

προγραµµάτων για τη µονογονεϊκή οικογένεια καθώς και την ευαισθητοποίηση του 

κοινωνικού συνόλου (Κογκίδου, 1995). 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθούµε και στο νόµο της από 

κοινού άσκησης επιµέλειας, στα πλαίσια της οποίας οι γονείς έχουν καταλήξει σε 

συµφωνία για από κοινού άσκηση γονικής µέριµνας, τη διαµονή του παιδιού (ή των 

παιδιών), και τις µέρες συναντήσεων του άλλου γονέα µε το παιδί (τα παιδιά). Η 

δηµιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος, µε όλες τις ανωµαλίες που µπορεί να έχει, 

δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αισθανθεί την παρουσία και της µητέρας και του 

πατέρα, καθώς επιτρέπεται και στους δύο γονείς να εκπληρώσουν το ρόλο του γονέα 

κατά τρόπο ενεργό (Παπαχρήστου, 2005). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο και η προτεινόµενη διάταξη στην ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε τις 

πράξεις επιµέλειας ανηλίκου τέκνου, όπου το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα 
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προτείνει “Οταν η επιµέλεια του ανήλικου τέκνου ασκείται από τον ένα µόνον γονέα, 

οι σοβαρές µη επαναλαµβανόµενες αποφάσεις για τις πράξεις επιµέλειας που 

επηρεάζουν αποφασιστικά το µέλλον του τέκνου λαµβάνονται και από τους δύο 

γονείς από κοινού, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 1510 παρ. 3. 

Μεταβολή του τόπου διαµονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο 

δικαίωµα επικοινωνίας του γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο, απαιτεί 

προηγούµενη συµφωνία των γονέων ή προηγούµενη δικαστική απόφαση µετά από 

αίτηµα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει κάθε 

πρόσφορο µέσο”. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η κοινωνική εργασία έχει πολύ σηµαντικό ρόλο να 

διαδραµατίσει, καθώς στις περιπτώσεις εκείνες που οι σχέσεις των δύο γονέων δεν 

είναι οι κατάλληλες θα µπορέσει να λειτουργήσει επικουρικά για τη διαµόρφωση του 

κατάλληλου περιβάλλοντος εντός του οποίου θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 

την καλύτερη εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων προς όφελος του παιδιού 

(των παιδιών). 

5.2 Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο του παιδιού 

Εκτός από το µόνο γονέα βοήθεια και στήριξη χρειάζεται και το παιδί. Σε 

περιπτώσεις που η συµβολή του κοινωνικού λειτουργού είναι απαραίτητη αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί και µέσω του σχολείου. 

Μέσα στο περιβάλλον του σχολείου µπορούν να ανιχνευθούν κάποια πρώιµα 

προβλήµατα συµπεριφοράς αλλά και εκπαίδευσης. Οι σχολικές δυσκολίες µπορεί να 
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προέρχονται ή και να εντείνονται µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, έτσι καλό είναι 

ύστερα από συστηµική διερεύνηση και αξιολόγηση στα πλαίσια της σχολικής 

κοινωνικής υπηρεσίας, να παραπέµπονται στις ανάλογες κοινωνικές υπηρεσίες της 

κοινότητας. 

Στην άσκηση της σχολικής κοινωνικής εργασίας την πρώτη θέση έχει πάντοτε 

η άµεση και συστηµατική συνεργασία του κοινωνικού λειτουργού µε το δάσκαλο που 

συνεργάζεται µε τους µαθητές και είναι αυτός που γίνεται αποδέκτης όλων όσων τα 

παιδιά φέρνουν στο σχολείο από τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Η 

παρέµβαση του κοινωνικού λειτουργού εκτείνεται µε διεπιστηµονική συνεργασία 

µέσω της διεπιστηµονικής οµάδας σε όλα τα επίπεδα και αναλαµβάνει πέρα από τη 

θεραπευτική και προληπτική δράση (Παπαϊωάννου, 2000; Παπακωνσταντίνου, 2011). 

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού µπορεί να είναι του µεσάζοντα ή του 

ενδιάµεσου ανάµεσα στην οικογένεια και το σχολείο, ανάµεσα στην οικογένεια και το 

µαθητή. Εκτός αυτού αναλαµβάνει την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

διδασκόντων. Οπωσδήποτε το απόρρητο για κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται µε 

σχολαστικότητα. Μόνο πληροφορίες που αφορούν το µαθητή και διευκολύνουν το 

έργο του εκπαιδευτικού γίνονται γνωστές, προκειµένου να υπάρχει συντονισµός των 

προσπαθειών ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τον κοινωνικό λειτουργό, µε σκοπό τη 

βοήθεια του µαθητή (Παπαϊωάννου, 2000; Καλλινικάκη, 2008). 

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολικό πλαίσιο αναφέρεται όλο και 

πιο έντονα στην υποστήριξη, στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση. 

Το σχολείο, ως προέκταση της οικογένειας, αποτελεί το συνδετικό κρίκο και όχι ένα 

αποµονωµένο και ανεξάρτητο υποσύστηµα. Η ολιστική αντιµετώπιση του παιδιού-
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µαθητή βρίσκει την υλοποίηση της στην σχολική κοινωνική εργασία (Σταθόπουλος, 

2005). 

Τέλος, είναι αποδεδειγµένα απαραίτητη η στενή συνεργασία του σχολικού 

κοινωνικού λειτουργού µε το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων για να επιτευχθεί 

ενηµέρωση των γονέων και κινητοποίησή τους µέσω του ∆.Σ. του συλλόγου τους, 

ευαισθητοποίηση των γονέων για το ρόλο που οι ίδιοι διαδραµατίζουν στη διαδικασία 

εκπαίδευσης των παιδιών τους, συµµετοχή των γονέων σε προγράµµατα που 

οργανώνουν οµάδες µαθητών στα πλαίσια της κοινωνικής εργασίας µε οµάδα. Και οι 

τρεις αυτές προϋποθέσεις επιτυχίας της σχολικής κοινωνικής εργασίας συντελούν στο  

να έρθουν πιο κοντά οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς, καθώς όλοι έχουν ένα 

κοινό σκοπό, ο καθένας από την πλευρά του, που αφορά στην πιο αποδοτική 

εκπαίδευση των παιδιών, σε ψυχικό, πνευµατικό και κοινωνικό επίπεδο 

(Παπαϊωάννου, 2000). 
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Μέρος ΙI: Ερευνητικό 

Κεφάλαιο 6: Μεθοδολογία έρευνας 

6.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των εµπειριών που βίωσαν 

ενήλικες από 18-25 ετών ως παιδιά ή έφηβοι µονογονεϊκών οικογενειών και των 

κοινωνικών παραγόντων που µπορεί να τους επηρέασαν. 

Μελετώντας τα βιώµατα ατόµων που έχουν υπάρξει µέλη µονογονεϊκής 

οικογένειας θα µπορέσουν να τεθούν οι βάσεις για  την ανάπτυξη µίας οργανωµένης 

δοµής υποστήριξης από πλευράς κράτους, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος που θα καταστήσει τη µονογονεϊκή οικογένεια “κανονικό” µέρος της 

κοινωνίας και όχι απλά µία προβληµατική κατάσταση, η οποία στιγµατίζεται 

κοινωνικά µε ότι αυτό συνεπάγεται για τα µέλη της (Hiilamo, 2002; Kunz, 2014). Η 

ανάγκη να µελετηθούν τα βιώµατα των παιδιών από µονογονεϊκές οικογένειες 

συνδέεται µε την ανάγκη εναρµόνισης της κοινωνίας στη σύγχρονη πραγµατικότητα, 

που επιτάσσει την ένταξη αυτών των οικογενειών στον κοινωνικό ιστό χωρίς καµία 

εξαίρεση ή αναγνώριση ιδιαιτερότητας (Hiilamo, 2002; Kunz, 2014). Η πληθώρα των 

βιωµάτων, µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπο ένα παιδί από µονογονεϊκή οικογένεια και 

οι συνέπειες που αυτά τα βιώµατα µπορεί να έχουν µετέπειτα, τόσο για το ίδιο όσο 

και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο θα δραστηριοποιείται, καθιστούν 

αναγκαία τη διεξαγωγή έρευνας επί του θέµατος, καθώς είναι σηµαντικό να ακουστεί 

και η άποψη των παιδιών για τις εµπειρίες από τη ζωή στη µονογονεϊκή οικογένεια. 

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

- Ποια είναι τα βιώµατα των ενηλίκων ως παιδιά από µονογονεϊκές οικογένειες; 
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- Πώς επηρεάζει το κοινωνικό περιβάλλον τα βιώµατα των παιδιών από 

µονογονεϊκές οικογένειες; 

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας αφορούν: 

• Στην επίδραση που η µονογονεϊκότητα έχι στα παιδιά 

• Στην διερεύνηση του ρόλου που έχουν τα υποστηριστικά δίκτυα 

• Στις προσδοκίες που έχουν τα παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών  

6.2 Ερευνητική µέθοδος 

Η απόφαση για την µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί σε µια έρευνα πρέπει να 

στηρίζεται στην καταλληλότητά της να απαντήσει στα ερωτήµατα που τίθενται από 

τον ερευνητή  µέσα από τη παρατήρηση της κοινωνικής  πραγµατικότητας, καθώς και 

από το τρόπο που αυτά διατυπώνονται µέσα από το θεωρητικό πλαίσιο (Κυριαζή, 

2011).  

Η καταλληλότερη µέθοδος για την παρούσα εργασία θεωρήθηκε η ποιοτική 

προσέγγιση µε εργαλείο τις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις (semi structured interviews) 

(Κυριαζή, 2011). Η συγκεκριµένη επιλογή συνδέθηκε άµεσα µε τους στόχους της 

έρευνας, δηλαδή µε την ανάδειξη επιµέρους ζητηµάτων που σχετίζονται µε την 

µονογονεϊκότητα, αλλά και τους τρόπους που αυτά συνδέονται µε έννοιες όπως είναι 

ο κοινωνικός αποκλεισµός. Επίσης η συνέντευξη παρέχει την δυνατότητα να 
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προσεγγίσουµε σε βάθος τα υπό διερεύνηση θέµατα µέσα από την βιωµένη εµπειρία 

των παιδιών µονογονεικών οικογενειών και αναλύοντας το λόγο τους φιλοδοξούµε να 

ανα / αποκαλύψουµε και το νόηµα που τα ίδια δίνουν στις συνθήκες της 

µονογονεϊκότητάς τους. 

Ο τρόπος που οι συνεντευξιαζόµενοι νοηµατοδοτούν επιµέρους ζητήµατα, 

καθορίζει και την εξέλιξη της διαδικασίας της συνέντευξης, µε την τροποποίηση των 

ερωτήσεων – σύµφωνα πάντα µε το ερευνητικό πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί από τη 

θεωρητική προσέγγιση – µέσα από τα εναύσµατα που δίνουν οι προσωπικές 

αφηγήσεις παιδιών µονογονεικών οικογενειών. 

Εκτός από την ανάλυση των αφηγήσεων, προσπαθήσαµε να συλλέξουµε 

χρήσιµα στοιχεία, µέσα και από το περιεχόµενο που δίνει ο κάθε ερωτώµενος στη 

κατάσταση που «ξεδιπλώνει» στα βιώµατά του, καθώς επίσης και για τη 

κοσµοθεωρία του, παρατηρώντας και τα συµφραζόµενα, δηλαδή τα στοιχεία της 

εξωλεκτικής επικοινωνίας τα οποία εκδηλώνονται, όταν ανάµεσα στον ερευνητή και 

στα «υποκείµενα» της συνέντευξης, αναπτύσσεται ένα κλίµα άνεσης, κατανόησης, 

σεβασµού και εµπιστοσύνης. 

6.3 Δείγµα - Δειγµατοληψία 

Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν 12 ενήλικες που βίωσαν την 

εµπειρία του να είναι παιδιά ή έφηβοι σε µονογονεϊκές οικογένειες. Στην έρευνα θα 

συµµετάσχουν ενήλικες, οι οποίοι κατοικούν στην Λάρισα και στην Λευκωσία και 

είναι ηλικίας 18 έως 25 ετών. Ο οδηγός συνέντευξης διαµορφώθηκε µε βάση τα 
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ερευνητικά ερωτήµατα που θέτει η παρούσα µελέτη και κύριος στόχος τους ήταν η 

απάντηση αυτών των ερωτηµάτων. Έγινε διαχωρισµός τεσσάρων θεµατικών 

ενοτήτων σύµφωνα µε τα υπό διερεύνηση ζητήµατα. Αυτές είναι:1) «Η περιγραφή 

της παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην οικογένεια, στο σχολείο και στον κοινωνικό 

περίγυρο», 2) «Η αντιµετώπιση των γεγονότων και τα υποστηρικτικά δίκτυα», 3) «Οι 

προσδοκίες και οι σκέψεις µετά τα γεγονότα και τις δυσκολίες» και τα 4) 

«Δηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων». Ο σκοπός της πρώτης θεµατικής 

ενότητας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες γύρω από τα παιδικά και εφηβικά 

χρόνια στα πλαίσια του οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, και 

πως ένα παιδί µονογονεϊκής οικογένειας αντιλαµβάνεται αυτό το περιβάλλον. Η 

δεύτερη θεµατική ενότητα αποσκοπεί στη µελέτη της συµβολής των υποστηρικτικών 

δικτύων στην κατανόηση από µέρους των παιδιών της µονογονεϊκότητας, αλλά και 

τρόπων για την αντιµετώπιση των όποιων δυσκολιών. Η τρίτη θεµατική ενότητα είχε 

στόχο να εξετάσει τις σκέψεις και τις προσδοκίες που διαµορφώνουν τα παιδιά 

µονογονεϊκών οικογενειών µέσα στα πλαίσια των δυσκολιών που αντιµετώπισαν 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Η τέταρτη θεµατική ενότητα αφορά στα 

δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων. 

  Η δειγµατοληψία θα αφορά στη µέθοδο της δειγµατοληψίας χιονοστοιβάδας, 

(Bryman, 2015). Έτσι, αρχικά θα εντοπιστούν άτοµα που µεγάλωσαν σε 

µονογονεϊκές οικογένειες. Ακολούθως, τα άτοµα αυτά θα υποδείξουν άλλους φίλους 

και γνωστούς που µεγάλωσαν επίσης σε µονογονεϊκές οικογένειες. Η δειγµατοληψία 

θα συνεχιστεί µε τον ίδιο τρόπο, µέχρις ότου να επιτευχθεί κορεσµός των δεδοµένων 

(Κυριαζή, 2011). 
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Οι χώροι που γίνονταν οι συνεντεύξεις ήταν αποκλειστικά επιλογή των 

συµµετεχόντων. Όλες οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν σε εξωτερικούς χώρους. 

Δεν υπήρχε προκαθορισµένη χρονική διάρκεια για την διενέργεια των 

συνεντεύξεων, αλλά ο χρόνος διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την επιθυµία αλλά και την 

ανάγκη των ερωτώµενων να µοιραστούν τις εµπειρίες και να εκφράσουν ανοιχτά τους 

προβληµατισµούς τους, χωρίς τελικά κανένας συµµετέχοντας να υπερβεί τα 45 λεπτά 

της ώρας. Η ώρα συνάντησης καθοριζόνταν κυρίως από τις δραστηριότητες των 

συµµετεχόντων και ήταν συνήθως απογευµατινές ώρες µετά από τις δραστηριότητες 

τους. Οι µικρές παρεµβάσεις του συνεντευκτή ήταν σχετικές µε το σηµείο που 

βρισκόνταν κάθε φορά η αφήγηση, χωρίς να διακόπτουν τον ειρµό των ερωτώµενων 

και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό η 

δυναµική επικοινωνιακή σχέση που δηµιουργείται µέσα σε µία συνέντευξη. 

6.4 Συλλογή δεδοµένων 

Οι ερωτήσεις είχαν προκαθορισµένη σειρά και συγκεκριµένο ύφος ανάλογα 

µε τη θεµατική ενότητα που θέλαµε να εξετάσουµε και συµπεριλάβαµε στον οδηγό 

συνέντευξης που σχεδιάσαµε και ακολουθήσαµε και των διαχωρισµό των τεσσάρων 

θεµατικών ενοτήτων που προαναφέρθηκε παραπάνω.  

 Οι συζητήσεις ήταν ουσιαστικές, σε χαλαρό κλίµα και δόθηκε η δυνατότητα 

στους ερωτώµενους να επεκταθούν και σε θέµατα σχετικά µε τη µονογονεϊκότητα, 

που πιθανόν να µην είχαν προβλεφθεί στην σύνταξη του οδηγού της συνέντευξης 
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αλλά παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον, χωρίς την παρουσία τρίτων προσώπων 

και κυρίως των µητέρων.    

Διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση των ερωτώµενων ήταν ιδιαίτερα θετική και 

επίσης ότι η δοµή και η σύνταξη του των ερωτήσεων της ηµιδοµηµένης συνέντευξης 

ήταν σαφής και πλήρως κατανοητή. Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

εξασφαλίστηκε µε τον έλεγχό τους από τους ίδιους τους συνεντευξιαζόµενους (Cohen 

et al., 2008). Μετά τη συγκέντρωση και καταγραφή των πιο σηµαντικών στοιχείων, 

πραγµατοποιήθηκε επιβεβαίωση των αποµαγνητοφωνήσεων, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η απουσία µεροληψίας ή σφάλµατος από µέρους των ερευνητών. 

6.5 Ανάλυση δεδοµένων 

Στις µέρες µας είναι η ανάλυση περιεχοµένου είναι µια αποδοτική µέθοδος για 

έρευνες κοινής γνώµης, αγοράς, πολιτικής (Krippendorff, 2004). Οι στόχοι της 

ανάλυσης περιεχοµένου είναι το ενδιαφέρον του ερευνητή για τα χαρακτηριστικά του 

περιεχοµένου, η προσπάθεια εξαγωγής έγκυρων συµπερασµάτων για τα 

χαρακτηριστικά των δηµιουργών του περιεχοµένου, για τις αιτίες ή και για τα 

χαρακτηριστικά του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται(Φίλιας, 1994). Άλλος 

στόχος της ανάλυσης περιεχοµένου είναι να µετατρέψει ακατέργαστα φαινόµενα σε 

δεδοµένα τα οποία µπορούν στη συνέχεια να µετατραπούν µέσα από την κατάλληλη 

επεξεργασία σε ένα «σώµα γνώσεων». βλ. και ανάλυση περιεχοµένου (Φίλιας, 1994). 

Μετά τη συγκέντρωση του υλικού το επόµενο βήµα είναι η ταξινόµηση του 

περιεχοµένου σε κατηγορίες η οποία είναι γνωστή ως «ανάλυση περιεχοµένου» που 

αναφέρεται στο ποιοτικό υλικό που προέκυψε από φυσικές καταστάσεις ή 
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«κωδικογράφηση», έννοια η οποία χρησιµοποιείται για ανάλυση υλικού που 

προέρχεται από ερωτηµατολόγια ή συνεντεύξεις (Φίλιας, 1994).  

Για αυτό τον λόγο τα δεδοµένα θα αναλυθούν µε τη µέθοδο της ανάλυσης 

περιεχοµένου, ούτως ώστε να εντοπιστούν κύρια θέµατα, κατηγορίες και 

υποκατηγορίες (Bryman, 2015) και έτσι να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα βιώµατα 

των παιδιών των µονογονεϊκών οικογενειών. 

Στην αρχή κάθε συνέντευξης δίναµαι σε κάθε ερωτώµενο ένα έντυπο 

συναίνεσης, προκυµένου να διασφαλιστεί η συναίνεση των συµµετέεχοντων  Μετά 

από το πέρας της διενέργειας των συνεντεύξεων, ακολούθησε η αποµαγνητοφώνηση 

των συνοµιλιών και η καταγραφή τους, ξεχωριστά για κάθε συµµετέχοντα που µας 

παραχώρησε συνέντευξη Στους κάθε ερωτώµενους δώθηκε η δυνατότητα να 

διακόψουνε την συνέντευξη όποτε το θελήσουν, προκυµένου να επιτευχθεί η 

µυστικότητα των πληροφοριών τους.. Τα στοιχεία που συνελέγησαν µέσα από τις 

απαντήσεις των ερωτώµενων, ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε τις τέσσερις θεµατικές 

ενότητες που είχαµε σχεδιάσει στον οδηγό της συνέντευξης. Αυτές είναι «Η 

περιγραφή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην οικογένεια, στο σχολείο και στον 

κοινωνικό περίγυρο», «Η αντιµετώπιση των γεγονότων και τα υποστηρικτικά 

δίκτυα», «Οι προσδοκίες και οι σκέψεις µετά τα γεγονότα και τις δυσκολίες» και τα 

«Δηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων». Στη συνέχεια έγινε αντιπαραβολή και 

σύγκριση των ευρηµάτων της έρευνας που πραγµατοποιήσαµε µε τα συναφή 

δεδοµένα της σχετικής βιβλιογραφίας - την οποία µελετήσαµε προσεκτικά και 

αναπτύξαµε τα κυριότερα και πιο ενδιαφέροντα θέµατά της στο πρώτο µέρος της 

παρούσας εργασίας – και µε αυτό το τρόπο καταλήξαµε στα συµπεράσµατά που 
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προέκυψαν από την έρευνά µας και στις προτάσεις µας για την ανάληψη µελλοντικών 

δράσεων και πρωτοβουλιών πάνω σε βασικά θέµατα που αφορούν την ποιότητα ζωής 

µιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής οµάδας, όπως είναι οι µονογονεϊκές 

οικογένειες. 

6.6 Θέµατα ερευνητικής δεοντολογίας 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας έρευνας θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες της 

ερευνητικής ηθικής, δηλαδή η έρευνα θα στηριχθεί στην πληροφορηµένη συναίνεση 

των συµµετεχόντων, η συµµετοχή θα είναι εθελοντική και θα τηρηθεί ανωνυµία και 

εµπιστευτικότητα των δεδοµένων (Παράρτηµα Β) (Κυριαζή, 2011).  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Κεφάλαιο 7: Αποτελέσµατα 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δηµογραφικά στοιχεία των  παιδιών 

µονογονείκών οικογενειών.  Στην συνέχεια αναλύονται διεξαγωγικά οι απόψεις των 

συµµετεχόντων για κάθε ενότητα του οδηγού των συνεντεύξεων.   

Α. Δηµογραφικά στοιχεία 

Ο πρώτος συνεντευξιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Σ.Κ και έχει ηλικία 

18 ετών. Αυτός ζει στην Λευκωσία και είναι µαθητής Γ Λυκείου. Ανήκει στην 

κατηγορία της µονογονεϊκής οικογένειας διότι οι γονείς τους χώρισαν. 

Η δεύτερη συνεντευξιαζόµενοι  είναι γυναίκα, ονοµάζεται Μ.Π. και έχει 

ηλικία 22 ετών. Η κοπέλα αυτή ζει στην Λευκωσία και είναι φοιτήτρια ψυχολογίας. 

Ανήκει σε µονογονεϊκής οικογένειας διότι ο πατέρας της απεβίωσε.  

Ο τρίτος συνεντευξιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Π.Σ. και έχει ηλικία 24 

ετών. Είναι στρατιωτικός και ζει στην Λευκωσία. Ανήκει σε µονογονεϊκή οικογένεια 

διότι οι γονείς του χώρισαν. 

Ο τέταρτος συνεντευξιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Κ.Ξ. και έχει ηλικία 

19 ετών. Είναι στρατιώτης και ζει στην Λευκωσία. Ανήκει σε µονογονεϊκή οικογένεια 

διότι οι γονείς του χώρισαν. 

Ο πέµπτος συνεντευξιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Τ.Α. και έχει ηλικία 

20 ετών. Είναι στρατιώτης και ζει στην Λευκωσία. Ανήκει σε µονογονεϊκή οικογένεια 

διότι οι γονείς του χώρισαν. 
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Η έκτη συνεντευξιαζόµενοι είναι γυναίκα, ονοµάζεται Κ.Π  και έχει ηλικία 25 

ετών. Κατοικεί στην Λάρισα και είναι ψυχολόγος σε κολλέγιο. Ανήκει σε µονονεϊκή 

οικογένεια γιατί οι γονείς της χώρισαν. 

Ο έβδοµος συνεντευζιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Β.Β. και έχει ηλικία 

20 ετών. Είναι στρατιώτης και ζει στην Λευκωσία. Ανήκει σε µονογονεϊκή οικογένεια 

διότι οι γονείς του χώρισαν. 

Ο όγδοος συνεντευξιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Σ.Β. και έχει ηλικία 

20 ετών. Είναι φοιτητής παιδαγωγικού και κατοικεί στην Λάρισα. Ανήκει σε 

µονογονεϊκή οικογένεια διότι οι γονείς του χώρισαν. 

Ο ένατος συνεντευξιαζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Κ.Λ. και έχει ηλικία 

22 ετών. Είναι φοιτητής ψυχολογίας και κατοικεί στην Λάρισα. Ανήκει σε 

µονογονεϊκή οικογένεια διότι οι γονείς του χώρισαν. 

Ο δέκατος συνεντευξιζόµενος είναι άντρας, ονοµάζεται Μ.Β. και έχει ηλικία 

22 ετών. Είναι φοιτητής πληροφορικής και κατοικεί στην Λάρισα. Ανήκει σε 

µονογονεϊκή οικογένεια διότι οι γονείς του χώρισαν. 

Η ενδέκατη συνεντευξιαζόµενοι είναι γυναίκα, ονοµάζεται Μ.Π. και έχει 

ηλικία 24 ετών. Η συγκεκριµένη συµµετέχουσα κατοικεί στην Λάρισα, είναι άνεργη 

και σπούδασε παιδαγωγός. Ανήκει στην µονογονεική οικογένεια γιατί οι γονείς της 

χώρισαν. 

Και η δωδέκατη συνεντευξιαζόµενοι είναι γυναίκα, ονοµάζεται Κ.Κ και έχει 

ηλικία 25 ετών. Η συγκεκριµένη κατοικεί στην Λάρισα και ασχολείται µε τα οικιακά 

Ανήκει στην µονογονεική οικογένεια γιατί οι γονείς της χώρισαν. 
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Β. Περιγραφή παιδικής κι εφηβικής ηλικίας οικογένεια/σχολείο/ κοινωνικός 

περίγυρος 

Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες πέρασαν 

τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Σε αυτό το γεγονός 

συντέλεσε το γεγονός οτι η συµβολή των υποστηρικτικών δικτύο ήταν σηµαντική 

στην οµαλη ανάπτυξη του παιδιού. Ακόµα οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες 

που είχαν ευχάριστα παιδικά και εφηβικά χρόνια έκαναν πολλές εξωτερικές 

δραστηριότητες, όπως αθλητικές. 

Μαθητής, 18 ετών «Δεν αντιµετώπισα ιδιαίτερα προβλήµατα» 

Φοιτήτρια 25 ετών «Τα παιδικά χρόνια όµορφα τα θυµάµαι όµορφα» 

Υπήρξαν όµως και οι συµµετέχοντες που δεν πέρασαν ευχάριστα παιδικά 

εφηβικά χρόνια. Λόγω του ότι είχε πεθάνει ένας από τους δύο γονείς και ένιωθαν 

πολύ άσχηµα και θύµο για αυτό που είχε προκύψει στη ζωή τους. Ακόµα ένας από 

τους συµµετέχοντες δήλωσε ότι µετά τον χωρισµό υπήρξε ενδοοικογενειακή βία κι 

συγκρούσεις µε το παιδί απο πλευράς της µητέρας Και τέλος, ένας άλλος 

συµµετέχοντας δήλωσε ότι ο πατέρας του, προκαλούσε βία στην µητέρα του και δεν 

ενδιαφερόταν καθόλου και την αδερφή του και η ζωή τους άλλαξε όταν αποφάσισε η 

µητέρα του να φύγουν από το σπίτι. 

Γυναίκα, 22 ετών «Σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνεις ότι ο θάνατος σηµαίνει µία 

µόνιµη κατάσταση που δεν υπάρχει επιστροφή. Στην αρχή ήταν όλα θολά και σκοτεινά , 
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πίστευα ότι ήµουνα µόνη, έκλαιγα κρυφά και προσπαθούσα να µην µε δει η µητέρα µου, 

επίσης ένοιωθα και λίγο θυµό γιατί να συµβεί σε εµάς.» 

Άνδρας, 20 ετών «η παιδική µου ηλικία δεν ήταν και τόσο καλή , η µητέρα µου , µου 

προκαλούσε παιδική βία . Μετά τα 7 και µετά το χωρισµό έµενα στην γιαγιά µου και µε 

µεγάλωσε µαζί µε τον παππού µου.» 

Άνδρας, 20 ετών «Δεν ήταν και πολύ ευχάριστα, υπήρχανε συχνά εντάσεις, φωνές στο 

σπίτι, ο πατέρας µου δεν έδειχνε καθόλου ενδιαφέρον για µένα και την αδερφή µου, 

έλλειπε πολλές ώρες από το σπίτι και όταν γυρνούσε φώναζε πολύ έντονα κι µερικές 

φορές χτυπούσε την µητέρα µου. » 

Τα γεγονότα που θυµούνται οι συµµετέχοντες πριν των χωρισµό ή την απώλεια του 

γονέα 

Ακόµα από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες 

δήλωσαν ότι στην µνήµη τους υπάρχει ένα δυσάρεστο γεγονός. Όπως για παράδειγµα 

την κηδεία του γονιού, όπου όλοι παρακολουθούσαν την αντίδραση του παιδιού, την 

βία του ενός γονέα πάνω στον συµµετέχοντα, την λεκτική και σωµατική βία του 

πατέρα στην µητέρα και την ασυνέπεια και ανευθυνότητα του πατέρα αναφορικά µε 

το παιδί. 

Άνδρας 22 ετών «Ο πατέρα µου δεν συνείσφερε σχεδόν καθόλου στα οικονοµικά, ούτε 

είχαµε πολλές επαφές µε έπαιρνε τηλέφωνο ελάχιστες φορές και στην ουσία ούτε εγώ 

ήθελα να είµαι κοντά του, γιατί δεν µου είχε δείξει αγάπη, δεν νοιαζόταν για µένα, δεν 

ήταν κοντά µου όποτε τον χρειαζόµουν κι γενικά δεν µας συµπεριφέρθηκε κι πολύ 

σωστά, ούτε σε µένα, ούτε στην µητέρα µου κι δεν θέλω να έχω κι πολλές επαφές» 
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Άνδρας 20 ετών «Το ξύλο και οι τσακωµοί µπορώ να πω µε σηµάδεψαν. Ενώ ο 

πατέρας του Προσπάθησε , και κάποτε είχε επέµβει και η αστυνοµία» 

Άνδρας 20 ετών «Θυµάµαι µόνο που ερχόταν ο πατέρας µου στο σπίτι αργά το βράδυ 

µεθυσµένος και φώναζε, έβριζε την µητέρα µου και εγώ µε την αδερφή µου 

καθόµασταν στο δωµάτιο και ακούγαµε τις φωνές.» 

Ενώ υπήρξαν και οι συµµετέχοντες, όπου είχαν στην µνήµη ευχάριστα 

γεγονότα, όπως ότι είχαν διάφορες εξορµήσεις τα Σαββατοκύριακα, ότι ο πατέρας 

ενός συµµετέχοντα πήγε σε µια σχολική γιορτή του παιδιού που δεν το είχε ξανακάνει 

άλλη φορά και ένας άλλος συµµετέχοντας δήλωσε ότι υπήρξε κάτι στενάχωρο και 

υπήρχε ηρεµία. 

Άνδρας 24 ετών «Θυµάµαι τις εξορµήσεις  που κάναµε τις Κυριακές στο χωριό για να 

επισκεφθούµε την γιαγιά, βόλτες µε τα ποδήλατα και ζαβολιές.» 

Γυναίκα 25 ετών «Ένα ευχάριστο ήτανε ότι ο πατέρας µου είχε έρθει κάποια στιγµή 

στην σχολική γιορτή και ένιωθα µεγάλη χαρά γιατί δεν ερχόταν στις γιορτές ήταν από 

τις λίγες φορές και ένιωθα µεγάλη χαρά και το περίµενα πως κι πώς» 

Γυναίκα 25 ετών «Όσο ζούσαµε µε τον πατέρα µας δεν υπήρξε κάτι το στενάχωρο, το 

περιβάλλον ήτανε καλό, υπήρχε ηρεµία, οι οικονοµικοί παράγοντες ήτανε καλοί, ο 

πατέρας µου δουλεύει κι υπήρχαν χρήµατα» 

Η κατάσταση χωρισµού των γονέων ή απώλεια του ενός γονέα 

Στην συνέχεια της έρευνας οι περισσότεροι συµµετέχοντες περιέγραψαν λίγο 

περισσότερο την κατάσταση για τον χωρισµό των γονέων του. Έτσι πολλοί απο 
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αυτούς δήλωσαν ότι πατέρας τους ήταν αδιάφορος προς την µητέρα τους και αυτούς, 

δεν έδινε σηµασία στις οικογενειακές του υποχρεώσεις και ήταν βίαιος ή είχε 

εξαρτήσεις.  

Άνδρας 22 ετών , «ο πατέρας µου δεν έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον, ήτανε γενικότερα 

πολύ βίαιος, θα τον χαρακτήριζα λίγο ανεύθυνο όσον αφορά τις οικογενειακές του 

υποχρεώσεις » 

Άνδρας 22 ετών, «Ναι βεβαίως ο πατέρας µου δεν ήταν σχεδόν ποτέ δίπλα µου, στην 

ουσία µε φρόντιζε µόνο η µητέρα µου κι µου έδειχνε αγάπη. Ο Πατέρα µου ερχόταν 

λίγες ώρες σπίτι, κυρίως το βράδυ κι συνεχώς είχε νεύρα κι φώναζε στην µητέρα µου. 

Κάποια στιγµή όταν µεγάλωσα λίγο ρώτησα την µητέρα µου για ποιον λόγο γίνεται όλο 

αυτό, τι συµβαίνει κι ο πατέρας µου είχε αυτήν την συµπεριφορά κι µου είπε ότι έχανε 

πολλά λεφτά παίζοντας χαρτιά κι πίνοντας πολύ. Όταν ήµουνα δεκατριών ετών, η 

µητέρα µου αποφάσισε να φύγει από το σπίτι κι από τότε εγώ κράτησα µόνο τυπικές 

σχέσεις»  

Όµως υπήρξε και ένα συµµετέχοντας όπου δήλωσε ότι όσον ήταν παντρεµένοι 

οι γονείς τους υπήρχαν διαπληκτισµοί και τσακωµοί. Ενώ, όταν αποφάσισαν να 

µείνουν τον πατέρα του περνούσαν πιο όµορφα και ο πατέρας τους, τους φρόντιζε 

έτσι ώστε να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον. 

Γυναίκα 25 ετών, «όσο ήτανε παντρεµένος ο πατέρας µου µε την µητέρα µου υπήρχαν 

εντάσεις στο σπίτι, φωνές και συγκρούσεις, οπότε δεν ήταν και ευχάριστο το 

περιβάλλον» . 

Συνθήκες διαβίωσης µετά το χωρισµό ή την απώλεια του γονέα 
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Οι ηλικίες των συµµετεχόντων όταν χώρισαν οι γονείς τους ήταν από 5 έως 13 

ετών. Ακόµα οι περισσότεροι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης του 

ήταν καλές. Η µητέρα τους κατά κύριο λόγο ήταν δίπλα τους και του βοηθούσε σε 

όλους τους τοµείς της ζωής τους. Ενώ ο πατέρας τους στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα πρώτα χρόνια ήταν απών. Ενώ µόνο δύο συµµετέχοντες δήλωσαν ότι ο πατέρας 

του ήταν πάντα δίπλα τους και ένιωθαν ότι είχαν εποικοδοµητική σχέση. Και η 

συµµετέχουσα όπου ο πατέρας της παρόλο που η ζωή της κυλούσε κανονικά ένιωθε 

έντονη θλίψη και θυµό. 

Άνδρας 18 ετών «Συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ καλές. Ο πατέρας µου έρχεται µέρα 

µε την µέρα , συζητάµε το τι µε προβληµατίζει, και γενικά µπορώ να πω ότι δεν 

ένοιωσα σχεδόν καθόλου την απώλεια του από το σπίτι.» 

Άνδρας 19 ετών «Μπορώ να πω ότι τα πράγµατα ήταν κάπως ήρεµα. Σε αυτό βοήθησε 

όλη η οικογένεια και όλα τα συγγενικά µου πρόσωπα. Η σχέση του πατέρα µου δεν ήταν 

τυπική αλλά πιο πολύ εποικοδοµητική» 

Άνδρας 20 ετών «Ήταν µέτριες προς καλές» 

Άνδρας 24 ετών «Οι συνθήκες έπειτα κύλησαν µπορώ να πω κανονικά, σε όλα τα 

µνηµόσυνα όλη η οικογένεια ήταν δίπλα µου , υπήρχε ειλικρίνεια και απόλυτη 

ανταπόκριση. Ήµουνα λίγο ανήσυχη, και είχα κλειστεί λίγο στον εαυτό µου.» 

Όµως υπήρξαν και οι συµµετέχοντες που δήλωσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης 

το διάστηµα που έµεναν µε ένα από τους δύο γονείς δεν ήταν και τόσο καλές. Αφού 

έχουν αρκετά αρνητικά συναισθήµατα στην αρχή και αναρωτιόντουσαν γιατί 

αποχώρησε ο ένας γονέας. Επίσης η µητέρα του ενός συµµετέχοντα δούλευε πολλές 
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ώρες µε συνέπεια να µένει πολλές ώρες µε τους παππούδες του και να µην βλέπει την 

µητέρα του, ενώ ο πατέρας του ήταν τελείως απών. Και τέλος, ένας από τους 

συµµετέχοντες δήλωσε ότι ένιωθε άσχηµα διότι υπήρχε το στίγµα ότι ήταν παιδί 

χωρισµένων γονιών. 

Άνδρας 24 ετών «Έχω αρκετά αρνητικά συναισθήµατα στην αρχή και αναρωτιόµουν 

γιατί αποχώρησε» 

Άνδρας 22 ετών «Η µητέρα µου όταν χώρισαν οι δικοί µου δούλευε πολλές ώρες, 

δηλαδή εγώ ουσιαστικά δεν την έβλεπα καθόλου, το βίωσα ποιο πολύ µε τους 

παππούδες µου δηλαδή ουσιαστικά» 

Γυναίκα 24 ετών «Υπήρχαν συγγενείς, υπήρχαν φίλοι, σαφώς όµως υπάρχει κι ένα 

στίγµα ότι είναι τα παιδιά των χωρισµένων γονέων κι αυτό πάντα σε κάνει να νιώθεις 

άσχηµα.» 

Μετά τον χωρισµό των γονιών τους οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες 

που πέρασαν ευχάριστα παιδικά και εφηβικά χρόνια, δήλωσαν ότι για κάποιο χρονικό 

διάστηµα πέρασαν ένα άγχος, κλείστηκαν στον εαυτό τους και είχαν πολλά νεύρα. 

Ενώ ο πατέρας ήταν λιγότερο  υποστηρικτικός σε σχέση µε την µητέρα των παιδιών 

µετά των χωρισµό των γονέων τους. 

Φοιτητής, 22 ετών «Μετά στα δεκατρία µου σταµάτησα το κολυµβητήριο κι άρχισα να 

κλείνοµαι ποιο πολύ στον εαυτό µου, δεν έβγαινα καθόλου από το σπίτι κι για κάποιο 

διάστηµα περίπου έξη µήνες γενικά είχα πολλά νεύρα αυτό το διάστηµα, τσακωνόµουν 

µε την µητέρα µου, µε τους φίλους µου, στο σχολείο δεν πήγαινα, γενικά ήµουν πολύ 

κλεισµένος στον εαυτό µου» 
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Φοιτήτρια, 24 ετών «ο πατέρας µου δεν ενδιαφερόταν κι τόσο πολύ για µένα, άλλα δεν 

ήταν κι απών από την ζωή µου, ήταν γενικώς κοντά µου κι σε µένα κι στα αδέρφια µου. 

Δεν είχε φύγει από την ζωή µου τελείως, κρατήσαµε καλές σχέσεις ακόµη κι όταν 

χώρισε µε την µητέρα µου, γιατί έδειχνα σε κάποιον βαθµό να νοιάζεται για µας» 

Οι σχέσεις των παιδιών µε τον γονέα που δεν έµεναν µαζί 

Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες έχουν 

καλές σχέσεις τώρα, ενώ τον πρώτο καιρό του χωρισµού άλλοι δήλωσαν ότι είχαν και 

άλλοι όχι. 

Άνδρας 24 ετών, «Η σχέση του πατέρα µου δεν ήταν τυπική αλλά πιο πολύ 

εποικοδοµητική.» 

Άνδρας 18 ετών «Ο πατέρας µου έρχεται µέρα µε την µέρα , συζητάµε το τι µε 

προβληµατίζει, και γενικά µπορώ να πω ότι δεν ένοιωσα σχεδόν καθόλου την απώλεια 

του από το σπίτι. Αυτό βοήθησε στο ότι ο πατέρας είχε και την οικονοµική άνεση αλλά 

και αρκετό χρόνο να ασχοληθεί µαζί µου.» 

Ενώ υπήρχαν και οι συµµετέχοντες όπου η στέρηση την γονεϊκής επαφής έχει 

επηρεάσει την εξέλιξη του παιδιού. Αφού ο συγκεκριµένος γονέας είναι αδιάφορος 

και αµέτοχος στην ανατροφή του παιδιού. 

Άνδρας 22 ετών «Λοιπόν µε τον πατέρα µου, δεν έχουµε επαφές, από την στιγµή που 

δεν µας συµπεριφερόταν σωστά και δεν µας έδειχνε αγάπη, δεν προσπαθήσαµε να 

έχουµε επαφές, ούτε τον αναζητήσαµε, όποτε τον χρειαζόµασταν δεν ήταν κοντά µας, 

δεν µου έλλειψε καθόλου, δεν προσπάθησα ποτέ να έχουµε σχέσεις γιατί δεν είχα κι τις 

καλύτερες αναµνήσεις, από τότε που ήµουν µικρός» 
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Άνδρας 24 ετών «ο πατέρας µου σπάνια έπαιρνε τηλέφωνο δεν τον ενδιέφερε να έχουµε  

καλές σχέσεις αυτό ήταν το άσχηµο». 

Γ. Αντιµετώπιση αυτών των γεγονότων υποστηρικτικά δίκτυα  

Από την έρευνα προέκυψε ότι η περισσότεροι των συνεντευξιαζόµενων 

αντιµετώπισαν δυσκολίες µετά τον χωρισµό των γονιών τους. Μερικοί συµµετέχοντες 

ανέφεραν οικονοµικά προβλήµατα και διαβίωσης. Άλλοι συµµετέχοντες δήλωσαν οτι 

η απουσία της γονικής υποστήριξής είχε αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία τους 

και ένας συµµετέχοντας δήλωσε οτι η απουσία του ενός γονέα τον επηρέασε και στην 

επίδοση του στις σχολικές δραστηριότητες. 

Άνδρας 19 ετών «Κλείστηκα πολύ στον εαυτό µου, έκανα απουσίες από το σχολείο , 

ήµουν και λίγο κακοµαθηµένος. Επίσης έπαιζα θέατρο για πονόκοιλοι για να έχω 

περισσότερη σηµασία.» 

Άνδρας 20 ετών «Η αντιµετώπιση τον άλλων µε ενοχλούσε, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο 

µόνο ο παππούς µου ερχόταν να µε παρακολουθήσει, όχι οι γονείς µου, αντιµετώπιζα 

πρόβληµα χρηµάτων, όσο µεγάλωνα χρειαζόµουν περισσότερα  χρήµατα και δεν τα 

είχα.» 

Γυναίκα 25 ετών «Όσες φορές χρειάστηκα τον πατέρα µου δεν ήταν εκεί και έβλεπα 

τους συµµαθητές µου να έρχονται µαζί µε τους γονείς τους στο σχολείο τα πρωινά και ο 

δικός µου γονιός δεν ήταν εκεί» 
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Ενώ υπήρξαν και οι συµµετέχοντες, όπου δεν αντιµετώπισαν δυσκολίες από 

τον χωρισµό των γονιών τους. Διότι τους βοήθησαν οι γονείς µε επισκέψεις σε 

κάποιον ειδικό, διότι δεν είχαν οικονοµικά προβλήµατα και γιατί ήταν µικρή σε 

ηλικία για να αντιµετωπίσουν κάποια δυσκολία. 

Γυναίκα 24 ετών, «Με βοήθησαν πολύ κι οι γονείς µου, ήταν πάντα κοντά µου η 

µητέρα µου κι φρόντιζε να µην µου λείψει κάτι κι κυρίως κάποια δοµή, κάποιοι 

επαγγελµατίες που είχα επισκεφτεί κι µε τους οποίους συζητούσαµε κι µε στηρίξανε, η 

αλήθεια είναι στην αρχή δεν ήµουν κι πολύ θετική να τους επισκεφτώ, άλλα µε τον 

καιρό τους εµπιστεύτηκα κι οι συναντήσεις µαζί τους µε έκαναν πολύ καλό, ένιωσα 

πολύ καλύτερα όταν είχα τελείωση της επισκέψεις.»  

Γυναίκα 25 ετών «Οικονοµικά προβλήµατα δεν αντιµετωπίσαµε, ο πατέρας µου είχε 

µία καλή δουλεία µε καλά χρήµατα. Ψυχολογικά πάλι ήµουνα µικρή για να πω ότι θα το 

καταλάβαινα ότι θα είχα κάποιο πρόβληµα, µπορεί στην πορεία να έβγαιναν κάτι, 

εκείνη την στιγµή ήµουν µικρή κι δεν είχα τέτοιο πρόβληµα.» 

Οι ερωτόµενοι δήλωσαν ότι η σχέση τους µε το οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον ήταν πολύ καλές. Τους στήριξαν τόσο οι παππούδες και οι γιαγιάδες όσο 

και η κοινωνία. Καθώς επίσης όλοι οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δεν αντιµετώπιζαν 

κάποιο πρόβληµα στιγµατισµού από τους συµµαθητές τους. 

Άνδρας 22 ετών «Οι παππούδες µου ήταν πάντα πολύ κοντά µου κι έδειχναν να µε 

αγαπούν πολύ. Όταν αναγκάστηκε η µητέρα µου να δουλεύει δύο δουλείες ταυτόχρονα 

για να τα βγάλουµε πέρα, πήγαινα πολλές ώρες στους παππούδες µου µε βοηθούσαν στα 

µαθήµατα, µου έλεγαν ιστορίες για να γελάσουµε κι να αισθανθώ ποιο όµορφα κι το 
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απόγευµα βγαίναµε µαζί βόλτες, βοήθησαν κι χρηµατικά αρκετά στα έξοδα του σπιτιού, 

ιδίως το πρώτο εξάµηνο πλήρωναν κάποια νοίκια κι έδιναν κι εµένα κάποια χρήµατα 

που χρειαζόµουνα.» 

Γυναίκα 25 ετών «Πολύ καλές, έχω επαφές και µε το οικογενειακό περιβάλλον της 

µητέρας µου έχουµε κρατήσει µια επαφή, έχω και φίλους στην ζωή µου πολύ καλούς 

τους έχω επιλέξει περνάω ευχάριστα και δεν επηρεάζει κάπου ότι ήµουνα παιδί 

χωρισµένων γονέων ούτε από την δική τους πλευρά, ούτε από την δικιά µου.» 

Άνδρας 24 ετών «Πολύ καλή αντιµετώπιση από την κοινωνία εφόσον οι διαζευγµένοι 

γονείς είναι συχνό φαινόµενο στην σηµερινή εποχή. Καµία διαφορά δεν µας χωρίζει 

µε τους ανθρώπους γύρω µου, πολύ φιλικές σχέσεις» 

Άνδρας 20 ετών «Οι συµµαθητές µου δεν µε αντιµετώπισαν ποτέ µε στιγµατισµό, 

ήταν πάντα κοντά µου οι φίλοι µου, δεν ένιωσα κάποιο είδος ρατσισµού, είχα πολύ 

καλούς φίλους που µπορούσα να µοιραστώ µαζί τους κι ευχάριστα κι δυσάρεστα 

πράγµατα και τους ένιωθα δίπλα µου και τους εµπιστευόµουνα» 

Μόνο ένας συµµετέχοντας ένιωσε ότι τον λυπούνται διότι ήταν παιδί 

χωρισµένων γονιών, ενώ στην πορεία κατάλαβε ότι αυτοί που ήθελαν να βοηθήσουν 

δεν το έκαναν από λύπηση αλλά από αγάπη και ενδιαφέρον. 

Άνδρας 20 ετών «Ένοιωθα ότι µε λυπούνται, και εγώ δεν το ήθελα γιατί δεν έφταιγα 

εγώ για τον χωρισµό . Μετά ένοιωθα ότι τα άτοµα που θέλουν να βοηθήσουν ήταν 

δίπλα µου και δεν το έκαναν για λύπηση. Ήµουν περήφανος ως άνθρωπος δεν ήθελα 

να νιώθω την λύπηση» 
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Ακόµα οι περισσσότεροι συνεντευξιαζόµενοι δήλωσαν ότι αντιµετώπισαν 

δυσκολίες µετά το χωρισµό των γονιών τους, αλλά ήταν κυρίως ψυχολογικές, αλλά 

και κάποιοι δήλωσαν και οικονοµικές δυσκολίες. Κάποιοι από τους συµµετέχοντες 

αποµακρύνθηκαν από τους φίλους τους και σταµάτησαν κάποιες εξωσχολικές 

δραστηριότητες. 

Άνδρας 20 ετών «Πολλές φορές ένιωθα µόνος, έβλεπα τους συµµαθητές µου να έχουν 

τον πατέρα τους στους βαθµούς, να έρχονται µαζί στο σχολείο και εγώ πήγαινα πάντα 

µε την µητέρα µου, αρκετές φορές καθόµουνα στο δωµάτιο µου µόνος µου και δεν 

έτρωγα τίποτα, µε τους φίλους µου δεν έβγαινα βόλτα, όταν όµως µεγάλωσα λίγο κι 

συνειδητοποίησα ότι ο πατέρα µου είχε φύγει από την ζωή µας, ήταν καλύτερα τα 

πράγµατα, άρχισα να καταλαβαίνω ότι η συµπεριφορά του είναι υπεύθυνη για όλοι 

την κατάσταση κι για αυτό χώρισαν.» 

Άνδρας 22 ετών «Ναι, κοιτάξτε γενικότερα η κατάσταση µετά τον χωρισµό ήταν πολύ 

δύσκολη, ειδικά για την µητέρα µου η οποία κι καταπιεσµένη από όλη αυτήν την 

κατάσταση µε τον πατέρα µου και έχοντας κι οικονοµικά προβλήµατα ξεκίνησε να 

κάνει δυο δουλείες, εγώ σταµάτησα τις δραστηριότητες που σας είχα πει, σταµάτησα 

το ποδόσφαιρο, σταµάτησα το µπάσκετ, γενικότερα εξωσχολικές δραστηριότητες 

σταµάτησα γιατί δεν υπήρχε οικονοµική δυνατότητα» 

Αλλά µερικοί από τους συµµετέχοντες δεν ένιωσαν ιδιαίτερες δυσκολίες, είτε 

επειδή είχαν την υποστήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον είτε από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο. 
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Γυναίκα 22 ετών «Όλοι µε φρόντιζαν όχι όµως υπερβολικά για να µην ξεφύγουν, δεν µε 

καλόπιαναν, ήταν όλοι τους άψογη και τους συγχαίρω για αυτό. Είναι πολύ δυνατό το 

συναίσθηµα να νοιώθεις γύρω σου άτοµα και να σε βοηθούν να προχωρήσεις.» 

Γυναίκα 22 ετών «Όλοι µε φρόντιζαν όχι όµως υπερβολικά για να µην ξεφύγουν, δεν µε 

καλόπιαναν, ήταν όλοι τους άψογη και τους συγχαίρω για αυτό. Είναι πολύ δυνατό το 

συναίσθηµα να νοιώθεις γύρω σου άτοµα και να σε βοηθούν να προχωρήσεις.» 

Δ. Προσδοκίες και σκέψεις σήµερα µετά τα γεγονότα/ δυσκολίες 

Όλοι οι συµµετέχοντες συµβουλεύουν τα παιδιά των µονογονεικών 

οικογενειών να µην αφήνουν να επηρεάζεται η ψυχολογία τους, να µην 

στεναχωριούνται και να κοιτάνε µπροστά. Το ότι χωρίστηκε η οικογένεια στα δύο 

αυτό δεν σηµαίνει ότι οι γονείς τους δεν το αγαπούν και δεν νοιάζονται για αυτό. 

Τέλος σε καµία περίπτωση να µην αισθάνονται ενοχές τα παιδιά των µονογονεικών 

οικογενειών διότι δεν ευθύνονται αυτά.  

Άνδρας 20 ετών «Να µην στενοχωριέται για την κατάσταση που δηµιουργείτε όταν 

χωρίζουν οι γονείς, τα παιδιά δεν είναι υπεύθυνα για αυτό το γεγονός, να είναι δυνατό 

και να σκέφτεται αισιόδοξα.» 

Γυναίκα 24 ετών  «Θα του έλεγα να είναι πάντα ο εαυτό του, να ξέρει πως οι γονείς του 

το αγαπάνε έτσι κι αλλιώς και να µην φοβάται πως επειδή η οικογένεια τυπικά έχει 

κοπεί στα δύο ότι θα χαθεί η οικογένεια ή ότι θα χαθεί το ίδιο. Να στηρίζεται στον 

εαυτό του και να συνεχίσει να αγαπά τον εαυτό του, γιατί δεν ευθύνεται το παιδί για 

τίποτα» 
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Άνδρας 20 ετών «Να µην στενοχωριέται για την κατάσταση που δηµιουργείτε όταν 

χωρίζουν οι γονείς, τα παιδιά δεν είναι υπεύθυνα για αυτό το γεγονός, να είναι δυνατό 

και να σκέφτεται αισιόδοξα.» 

Οι φιλοδοξίες που έχουν οι συµµετέχοντες για το µέλλον τους είναι είτε να 

αποφοιτήσουν από την σχολή τους, είτε να έχουν επαγγελµατική αποκατάσταση. 

Ακόµα οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι όταν κάνουν οικογένεια θα φροντίσουν να 

είναι δίπλα στα παιδιά τους και τον/την σύντροφό τους και δεν θα κάνουν τα ίδια 

λάθη που έκαναν οι γονείς τους. 

Άνδρας 20 ετών «Να έχω µια καλή δουλεία, να βοηθήσω τους δικούς µου και θέλω να 

γίνω µεγάλος, µε µιαν οικογένεια αξιοπρεπές» 

Άνδρας 22 ετών «Θα ήθελα να τελειώσω την σχολή µου κι να ασχοληθώ πάνω στο 

αντικείµενο που έχω επιλέξει τις πληροφορικής. Επίσης αν τύχει κι κάνω οικογένεια 

σίγουρα δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα λάθη του πατέρα µου, οπότε θα ήθελα να είµαι 

ποιο κοντά στα παιδιά µου, να τα φροντίζω κι να φροντίζω την γυναίκα µου, δεν θέλω 

σε καµία περίπτωση να παραµελήσω την οικογένεια µου όπως έκανε ο δικός µου 

πατέρας, ώστε να φτάσει το παιδί στο σηµείο να µεγαλώνει µόνος του χωρίς πατρική 

φροντίδα» 

Άνδρας 24 ετών «Να προσπαθώ να βελτιώνοµαι καθηµερινά και να εκπληρώσω τους 

στόχους µου και τα όνειρα µου» 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Κεφάλαιο 8: Συζήτηση 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εµπειρίες που βίωσαν 

ενήλικες από 18-25 ετών ως παιδιά ή έφηβοι µονογονεϊκών οικογενειών και των 

κοινωνικών παραγόντων που µπορεί να τους επηρέασαν. 

Η µονογονεϊκή οικογένεια προσδιορίζεται στα πλαίσια της γονεϊκής σχέσης 

(Μουσούρου, 2002). Η κατάσταση της σχέσης ανάµεσα στο µόνο γονέα και το παιδί 

είναι και αυτή που καθορίζει τις σκέψεις και τις αντιλήψεις των παιδιών των µονογο-

νεϊκών οικογενειών. Έτσι, από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι συµµετέχο-

ντες πέρασαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Σε 

αυτό το γεγονός συντέλεσε η µητέρα των παιδιών καθώς διότι ήταν υποστηρικτική 

στο παιδί, δεν κακολογούσε τον πατέρα του παιδιού. Άλλωστε οι µόνες µητέρες τεί-

νουν να αναλαµβάνουν τον γονικό ρόλο του φροντιστή σε µονογονεϊκά νοικοκυριά 

(Nelson, 2006), ενώ ακόµα και όταν αναλαµβάνουν τους διπλούς γονικούς ρόλους 

της ανύπαντρης µητρότητας συµµετέχουν σε φανταστικά παιχνίδια, να τραγουδούν 

και να παίζουν απαλά και ήρεµα παιχνίδια µε τα παιδιά, ακόµη και όταν αναλαµβά-

νουν τους διπλούς γονικούς ρόλους της ανύπαντρης µητρότητας (Nelson 2006; Dufur 

et al., 2010). 

 Ακόµα, µετά τον χωρισµό των γονιών τους οι περισσότεροι από τους συµµε-

τέχοντες που πέρασαν ευχάριστα παιδικά και εφηβικά χρόνια, δήλωσαν ότι για κά-

ποιο χρονικό διάστηµα πέρασαν ένα άγχος, κλείστηκαν στον εαυτό τους και είχαν 

πολλά νεύρα. Σε αυτό µπορεί να συντελέσει κατά κύριο λόγο µε το γεγονός πως εάν 

οι ανύπαντρες µητέρες βιώνουν τη µονογονεϊκότητα µέσα σε µία διαρκή κατάσταση 

άγχους, καθώς καλούνται να αντιµετωπίσουν αρκετά στρεσογόνες καταστάσεις που 
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έχουν να κάνουν µε ζητήµατα οικονοµικής φύσης (Ciabattari, 2007; Nomagutchi, 

2012), αλλά και ισορροπίας ανάµεσα στην οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή 

(Ciabattari, 2007; Corcoran et al., 2000). Στις περιπτώσεις µόνων πατέρων το στρεσ-

σογόνο περιβάλλον αναπτύσσεται από τη δυσκολία που αντιµετωπίζει ο µόνος πατέ-

ρας να προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα(Coles, 2002; Hamer&Marchioro 

2002; Coles, 2009). Ενώ ο πατέρας ήταν λιγότερο υποστηρικτικός σε σχέση µε την 

µητέρα των παιδιών µετά των χωρισµό των γονέων τους, γεγονός που υποστηρίζεται 

και από την έρευνα ων Dufur et al. (2010), όπου διαπιστώθηκε πως οι µόνοι πατέρες 

τείνουν να είναι λιγότερο στοργικοί, πιο αυστηροί στις καθηµερινές ρουτίνες, και λι-

γότερο ανεκτικοί στις τεχνικές πειθαρχίας τους. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συνεντευξιαζόµενοι αντιµετώπισαν 

δυσκολίες µετά τον χωρισµό των γονιών τους. Μερικοί συµµετέχοντες ανέφεραν 

οικονοµικά προβλήµατα και διαβίωσης. Πράγµατι, οι πρωταρχικοί µηχανισµοί που 

πιστεύεται ότι συνδέουν τις εµπειρίες της οικογενειακής δοµής µε την ανάπτυξη των 

παιδιών είναι οι οικονοµικοί πόροι, ο γονικός χρόνος, η προσοχή, και οι 

οικογενειακές συγκρούσεις και άγχος (Amato, 2005). Άλλοι συµµετέχοντες δήλωσαν 

ότι ο γονέας ήταν απών από την ζωή του παιδιού και αυτό τους δηµιούργησε 

ψυχολογικά προβλήµατα και κλείστηκαν περισσότερο στον εαυτό τους. Ενώ υπήρξαν 

και οι συµµετέχοντες, όπου δεν αντιµετώπισαν δυσκολίες από τον χωρισµό των 

γονιών τους, διότι τους βοήθησαν οι γονείς µε επισκέψεις σε κάποιον ειδικό, διότι δεν 

είχαν οικονοµικά προβλήµατα και γιατί ήταν µικρή σε ηλικία για να αντιµετωπίσουν 

κάποια δυσκολία. Ακόµα οι περισσότεροι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι η σχέση τους 

µε το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ήταν πολύ καλές. Τους στήριξαν τόσο οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες όσο και η κοινωνία. Άλλωστε ένας πολύ σηµαντικός 
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παράγοντας της οµαλής ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού, µεταξύ άλλων είναι και 

ο βαθµός στον οποίο η οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον της µητέρας µπορεί να 

την υποστηρίξει(Harkness et al., 2019). Επίσης, αρκετοί από τους συµµετέχοντες 

τόνισαν πως δεν αντιµετώπισαν φαινόµενα  στιγµατισµού στο σχολικό τους 

περιβάλλον. Όταν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται είναι σε θέση να 

κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής 

του (Noguera, 2004). Η κατανόηση του τρόπου συνεργασίας ανάµεσα σε 

εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς από διαφορετικές οικογενειακές δοµές είναι 

επίσης απαραίτητη για την προώθηση ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για τις 

οικογένειες. Για αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση του προσωπικού για την προετοιµασία 

µίας τέτοιας συνεργασίας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική (Lopez del Bosque, 2010). 

Οι συµµετέχοντες συµβουλεύουν τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών να 

µην αφήνουν να επηρεάζεται η ψυχολογία τους, να µην στεναχωριούνται και να 

κοιτάνε µπροστά. Το ότι χωρίστηκε η οικογένεια στα δύο αυτό δεν σηµαίνει ότι οι 

γονείς τους δεν το αγαπούν και δεν νοιάζονται για αυτό. Τέλος σε καµία περίπτωση 

να µην αισθάνονται ενοχές τα παιδιά των µονογονεικών οικογενειών διότι δεν 

ευθύνονται αυτά. Και οι φιλοδοξίες των συµµετεχόντων για το µέλλον τους είναι είτε 

να αποφοιτήσουν από την σχολή τους, είτε να έχουν επαγγελµατική 

αποκατάσταση .Στα παραπάνω βέβαια πολύ σηµαντικό ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει 

η οµαλή κοινωνική ένταξη των παιδιών µονογονεϊκών οικογενειών µέσα από τη 

βοήθεια διαφόρων πηγών κοινωνικής υποστήριξης (Pong et al., 2005; Βενιέρης, 

2015). Άλλωστε από την έρευνα έχει αποδειχτεί πως χώρες µε προγράµµατα τα οποία 

είχαν ως στόχο να αναπτύξουν ένα δίχτυ προστασίας γύρω από τις µονογονεϊκές 
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οικογένειες κατάφεραν να κλείσουν το χάσµα ανάµεσα σε αυτές και τις οικογένειες 

µε δύο γονείς (Pong et al., 2005). 
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Κεφάλαιο 9: Συµπεράσµατα 

Η µονογονεϊκή οικογένεια είναι µία κοινωνική κατάσταση, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή ενός παιδιού. Η 

δηµιουργία µίας µονογονεϊκής οικογένειας µπορεί να είναι αποτέλεσµα διαφόρων 

παραγόντων, µε ορισµένους από αυτούς να αφορούν σε δυσάρεστες περιπτώσεις 

όπως η βία και ο αλκοολισµός. Στις περιπτώσεις που η µονογονεϊκή οικογένεια 

προκύπτει από αναγκαστικά δεδοµένα θεωρείται σηµαντικό να υπάρχει 

αντικατάσταση του απόντος γονιού, µε ένα θετικό πρότυπο, το οποίο θα καταφέρει να 

καλλιεργήσει σωστή επικοινωνία µε το παιδί. Ωστόσο, το κενό που θα δηµιουργηθεί 

στο παιδί λόγω της απώλειας, θα παραµείνει το ίδιο, αλλά σταδιακά θα αντιληφθεί τη 

σηµασία των δύο προτύπων στη ζωή του.  

Είναι σηµαντικό να γίνει αντιληπτό πως τα παιδιά δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως αντικείµενα, και καλό είναι να στηρίζονται ώστε να 

συνειδητοποιήσουν από νωρίς την πραγµατικότητα. Τα παιδιά είναι σε θέση να 

συνειδητοποιήσουν από µικρή ηλικία την οικογενειακή τους κατάσταση, και συχνά 

καθώς µεγαλώνουν καλούνται να αντιµετωπίσουν αρνητικές πτυχές της 

συµπεριφοράς τους. Ως εκ τούτου, καλό είναι οι γονείς να πράττουν ότι είναι δυνατόν 

προκειµένου να διασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Επιπρόσθετα, 

είναι πολύ σηµαντικό, στις περιπτώσεις των µονογονεϊκών οικογενειών, θεσµοί και 

κοινωνία να τις φροντίζουν και να τις στηρίζουν. 
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Κεφάλαιο 10:Προτάσεις 

Μέσα από την έρευνα που υλοποιήθηκε προέκυψε η ανάγκη να αναφέρουµε 

κάποιες προτάσεις τόσο σε κοινωνικό, όσο και ατοµικό επίπεδο, ώστε τα παιδιά 

µονογονεϊκών οικογενειών να µη βιώνουν κοινωνική αποµόνωση και να υπάρξει µια 

οµαλή κοινωνική ενσωµάτωση. Ως εκ τούτου: 

- Είναι σηµαντικό να εξετάσουν οι αρµόδιοι φορείς τους τρόπους 

ενηµέρωσης και στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών. 

- Για τις περιπτώσεις των µονών γονέων και τις δυσκολίες στο επαγγελµατικό 

και οικονοµικό επίπεδο προτείνεται η θεσµοθέτηση επιπρόσθετων προγραµµάτων, 

καθώς η διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης, θα διαµορφώσει και 

ανάλογα βιώµατα για τα παιδιά. 

- Ενίσχυση µέσα από προγράµµατα προσαρµογής της οικογένειας στις 

σύγχρονες τάσεις, άλλα και τις αλλαγές που υφίσταται η κοινωνία. 

- Να δοθεί σηµασία στις διεργασίες της λειτουργίας της οικογένειας και 

ιδιαίτερα της ψυχικής υγείας κατά την περίοδο της µετάβασης στη 

µονογονεϊκότητα, σε περιπτώσεις διαζυγίου, µέσα από παρεµβάσεις της κοινωνικής 

εργασίας πριν, κατά την διάρκεια και µετά.  

- Ψυχολογική υποστήριξη µέσω ειδικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 

προκειµένου να προληφθεί η ατοµική και οικογενειακή αποδιοργάνωση, άλλα και 

να υπάρξει προστασία των µελών της οικογένειας.   

- Εκπαίδευση και ενηµέρωση των γονέων και ιδιαίτερα των άγαµων για την 

ιδιαιτερότητα των ψυχολογικών τους αναγκών, αυτών και των παιδιών τους. 
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- Κοινωνική παρέµβαση για υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων και των 

παιδιών προκειµένου να αναπτύξουν ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις, να 

µάθουν να συµµορφώνονται στους κοινωνικούς κανόνες και να ελέγχουν την 

συµπεριφορά τους. 

- Θεσµοθέτηση οργανικών θέσεων ειδικών κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων στα σχολεία όλων των βαθµίδων. 

- Συνεργασία κοινωνικών λειτουργών µε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους στα 

σχολεία για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των παιδιών που προέρχονται από 

µονογονεϊκή οικογένεια. 

- Ανάπτυξη και ενίσχυση φορέων σε τοπικό επίπεδο, µε σκοπό πιο εύκολη 

προσέγγιση µονογονεϊκών οικογενειών.     
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Παράρτηµα Α 

Έντυπο Συναίνεσης  

Η παρούσα µελέτη αποτελεί µέρος της πτυχιακής εργασίας στην Κοινωνική Εργασία, 

των Μρουζιούτη Χρήστου & Τάττη Παναγιώτη (Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο). Βασικό σκοπό έχει να διερευνήσει τις εµπειρίες που βίωσαν ενήλικες 

από 18-25 ετών ως παιδιά ή έφηβοι µονογονεϊκών οικογενειών και τους κοινωνικούς 

παράγοντες που µπορεί να τους επηρέασαν στο κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό 

τους περιβάλλον κατά την ηλικία που βίωσαν τις εµπειρίες.   

Η συµµετοχή µου είναι εθελοντική και ανώνυµη και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες 

εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.   

Διαδικασία:  

Θα γίνει καταγραφή των απόψεων των συµµετεχόντων από τα δεδοµένα των 

συνεντεύξεων που θα διεξαχθούν για τη συγκεκριµένη µελέτη και η συζήτηση θα 

ηχογραφείται µε την άδεια µου.  

Προστασία Προσωπικών δεδοµένων/ανωνυµία:  

Τα στοιχεία µου θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας.  
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Εµπιστευτικότητα:  

Όλες οι πληροφορίες που θα δώσω κατά την διάρκεια της έρευνας θα κρατηθούν 

πλήρως εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

έρευνας. 

Ηχογράφηση   

Έχω το δικαίωµα να διακόψω την ηχογράφηση που αφορά οποιαδήποτε απάντηση 

µου οποτεδήποτε το θελήσω. Οι αποµαγνητοφωνήσεις θα κωδικοποιούνται και θα 

φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος.   

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει τα πιο πάνω και δίνω την πλήρη συγκατάθεση µου για 

την συµµετοχή µου στην έρευνα.      

Ηµεροµηνία  ………………………………                                                                                             

Υπογραφή Ερωτώµενου/ης:...............................................................................   

Παράρτηµα Β 

Πίνακας	θεματικών	ενοτήτων	και	κωδικοποιήσης	

Θεµατική ενότητα Ερωτήσεις Κωδικοποίηση 

Περιγραφή παιδική 
και εφηβική ηλικία 
οικογένεια/σχολείο/ 
κοινωνικός 
περίγυρος

Μπορείτε να µας περι-
γράψετε πως ήταν τα 
παιδικά και εφηβικά σας 
χρονιά?

1.Δύσκολα  
2.Χωρίς ιδιαίτερες δυ-
σκολίες 
3.Όµορφα 
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περίγυρος
Υπάρχει κάποιο συµβάν 
που σας έχει µείνει έντο-
νο στην ανάµνηση σας?

1.Ευχάριστο 
2.Δυσάρεστο

Θυµάστε να µου πείτε τι 
ηλικία ήσασταν όταν 
χώρισαν οι γονείς σας?

Μπορείτε να µου περι-
γράψετε τις σχέσεις σας 
µε τον γονέα που έφυγε?

1.Επικοδοµητικές 
2. Καλές 
3. Τυπικές 
4.Καµία επικοινωνία

Αντιµετώπιση αυτών 
των γεγονότων υπο-
στηρικτικά δίκτυα

Πως αντιµετωπίσατε την 
απώλεια του ενός από 
τους δύο γονείς?

1.Με την υποστήριξη 
των γονιών µου 
2.Με την υποστήριξη 
των ειδικών 
3.Με την υποστήριξη 
του κοινωνικού/οικογε-
νειακού περίγυρου

Οι συνθήκες διαβίωσης 
µε την µητέρα σας πως 
θα τις περιγράφατε?

1.Καλές 
2.Με οικονοµικά προ-
βλήµατα

Ο Κοινωνικός σας περί-
γυρος πως σας αντιµε-
τώπισε, νιώσατε κάποιο 
είδος 
ρατσισµού?

1.Ναι 
2.Όχι

Οι σχέσεις σας µε τους 
συµµαθητές σας πως θα 
τις περιγράφατε?

1.Υποστηρικτικές 
2.Καλές

Πως αντιµετωπίσατε τις 
δυσκολίες που προέκυ-
ψαν λόγο µονογονεϊκό-
τητας?

1.Με αποξένωση 
2. Ανασφάλεια 
3.Θυµό

Προσδοκίες και σκέ-
ψεις σήµερα µετά τα 
γεγονότα/ δυσκολίες

Τι συµβουλή θα δύναται 
σε κάποιο παιδί που 
αντιµετωπίζει παρόµοιες 
δυσκολίες?

1.Να µην νιώθει ενοχές 
2. Να σταθεί στα πόδια 
του 
3. Να έχει αυτοπεποίθη-
ση
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Παράρτηµα Γ 

Ερωτήσεις για συνέντευξη 

1. Φύλο  

2. Ηλικία  

3. Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης σας; 

4. Ποιο είναι το επάγγελµα σας; 

5. Σε ποια ηλικία η οικογένεια σας έγινε µονογονεϊκή; 

6. Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε η οικογένεια σας µονογονεϊκή; 

7. Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης σας στην µονογονεϊκή οικογένεια; 

8. Ποιες ήταν οι κύριες δυσκολίες που αντιµετωπίσατε; 

9. Μπορείτε να µου περιγράψετε τη σχέση σας µε το γονέα που έφυγε; 

10.Με ποιο τρόπο αντιµετωπίσατε την απώλεια του ενός από τους δύο γονείς 

σας; 

Μπορείτε να µου πείτε 
κάποιες φιλοδοξίες που 
έχετε για το µέλλον?

1.Επαγγελµατική αποκα-
τάσταση 
2.Δηµιουργία ευτυχισµέ-
νης οικογένειας
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11. Με ποιο τρόπο σας αντιµετώπισε ο κοινωνικός σας περίγυρος; 

12. Τι είδους κοινωνικά προβλήµατα αντιµετωπίσατε; 

13. Τι είδους οικονοµικά προβλήµατα αντιµετωπίσατε; 

14.Μπορείτε να µου περιγράψετε τη ζωή στο σχολείο; 

15.Μπορείτε να µου περιγράψετε τη σχέση σας µε τους φίλους σας; 

16. Τι θα συµβουλεύατε τα παιδιά των σηµερινών µονογονεϊκών οικογενειών; 
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