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Αξιότιμες κυρίες & κύριοι, 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παιδί με 2 γονείς» με διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents 

Non Profit Civil Society» έχει,  μεταξύ των άλλων καταστατικών σκοπών της, ως βασικό αντικείμενο 

σύστασης και δράσης, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων στην 

οικογενειακή ζωή, τη διαφύλαξη των παιδιών από τη γονική αποξένωση, την ανάδειξη των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που αυτή προκαλεί, τη νομολογική και νομοθετική καθιέρωση της 

συνεπιμέλειας (της ισότιμης και ισόχρονης ανατροφής των ανήλικων τέκνων από τους γονείς αυτών 

δυνάμει του Ν. 4800/2021) και τη θεσμοθέτηση οικογενειακών δικαστηρίων (στελεχωμένων από 

δικαστικούς λειτουργούς με εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πλαισιωμένων από 

επιστήμονες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς). 

Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή σας συμβολή σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που άπτονται της 

προστασίας των ανηλίκων, και ειδικότερα στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας μέσω καταγραφής 

περιστατικών και υποστήριξης θυμάτων, θα θέλαμε δια της παρούσης επιστολής, να ζητήσουμε την 

συνδρομή σας για την ανάδειξη του θέματος της γονεϊκής αποξένωσης ως μορφή ενδοοικογενειακής 

βίας. 

Σημειώνεται πως η εν λόγω πρωτοβουλία μας, που έχει κοινοποιηθεί στο σύνολο των αρμοδίων 

Αρχών της Πολιτείας, τεκμηριώνεται με επιστημονικά δεδομένα και διέπεται από την αναγκαιότητα 

προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και υπό την έκφανση της άσκησης ψυχολογικής βίας 

αυτού του είδους εις βάρος τους. 



 
Ειδικότερα: 

A. Με τον όρο γονική αποξένωση περιγράφεται η άνευ βάσιμων λόγων απροθυμία, η άρνηση και σε 

κάποιες περιπτώσεις η απόρριψη επαφής του παιδιού με τον έναν γονέα (Baker & Eichler, 2016), ως 

απόρροια της επίμονης και μεθοδικής χρήσης συγκεκριμένων μοτίβων αποξενωτικής συμπεριφοράς 

του έτερου γονέα (Verrocchio, Baker & Bernet, 2016), που έχει σκοπό να βλάψει την ποιότητα της 

σχέσης παιδιού – στοχευόμενου γονέα (Harman, Biringen, Ratajack, Outland & Kraus, 2016a; 

Lorandos, Bernet & Sauber, 2013). 

Ο αποξενωτής γονέας δύναται να εφαρμόσει μια σειρά συμπεριφορών έναντι του τέκνου με σκοπό 

να απομακρύνει ψυχικά, καθώς και ως φυσική παρουσία στις περιπτώσεις των διπυρηνικών 

οικογενειών, τον έτερο γονέα. 

B. Επιστημονική καταγραφή εκφάνσεων πρακτικών γονεϊκής αποξένωσης: 

1. συνεχής άσκηση κακόβουλης κριτικής εις βάρος του στοχευόμενου γονέα παρουσία του παιδιού 

2. διάδοση «κατασκευασμένων» αφηγημάτων που περιλαμβάνουν είτε μία στρεβλή εκδοχή της 

πραγματικότητας, είτε αναληθή γεγονότα, και αφορούν στην προσωπικότητα, τον τρόπο ζωής, τον 

τρόπο ανατροφής/διαπαιδαγώγησης του ανηλίκου από τον στοχευόμενο γονέα (Jaffe, Thakkar & 

Piron, 2017), τα οποία το παιδί πειθαναγκάζεται να αναπαράγει σε συγγενείς, δασκάλους, 

κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς (Dunne & Hedrick, 1994) 

3. απόσυρση ή/και άρνηση συναισθηματικής ανταπόκρισης (Binggeli, Hart & Brassard, 2001) 

περιφρόνηση, πρόκληση ενοχών (Baker & Darnall, 2006) και ταπείνωση του παιδιού, όταν εκδηλώνει 

αισθήματα αγάπης κι εγγύτητας στον στοχευόμενο γονέα (Baker & Verrocchio, 2015) 

4. κατατρομοκράτηση του παιδιού, μέσω της διαμόρφωσης εντυπώσεων ότι ο στοχευόμενος γονέας 

είναι «επικίνδυνος», «ακατάλληλος να ασκήσει το γονικό καθήκον του», «ασταθής» χαρακτήρας 

(López, Iglesias & García, 2014) 

5. εξαναγκασμός του παιδιού να «κατασκοπεύει» τον στοχευόμενο γονέα και να μεταφέρει τις 

πληροφορίες στον γονέα εξάρτησης  

6. εξαναγκασμός του παιδιού να πετάξει ρούχα, δώρα, φωτογραφίες του στοχευόμενου γονέα, 

επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο τον «συμβολικό θάνατό του» (Harman & Biringen, 2018) καθώς και 

να αποκαλεί «πατέρα» ή «μητέρα» έναν τρίτο ενήλικο (Verrocchio, Baker & Marchetti, 2017) 



 
7. ηθική και υλική επιβράβευση του παιδιού, όταν αποκρύπτει πληροφορίες από τον στοχευόμενο 

γονέα (Verrocchio, Baker & Marchetti, 2017) 

8. μετάδοση ελλιπών, παραπλανητικών ή αναληθών πληροφοριών στον στοχευόμενο γονέα, συχνά, 

με αποτέλεσμα, αφενός ο ίδιος να απουσιάζει από τις «σημαντικές στιγμές» της ζωής του παιδιού 

του, αφετέρου το παιδί να βιώνει αισθήματα απόρριψης κι εγκατάλειψης (Lorandos, 2013) 

9. πρόωρη εμπλοκή του παιδιού σε ζητήματα προς επίλυση, όπως νομικά ή οικονομικά, που αφορούν 

σε ενηλίκους (Balmer, Matthewson & Haines, 2017) κι επομένως άκαιρη ενηλικίωσή του 

10. εξαναγκασμός του παιδιού να επιλέξει έναν από τους δύο γονείς του, με συνέπεια την απόρριψη 

μέρους της ταυτότητάς του ή την εμφάνιση αισθήματος ντροπής 

11. σκόπιμη παρεμπόδιση ή/και ματαίωση επικοινωνίας (δια ζώσης, τηλεφωνικής) παιδιού – 

στοχευόμενου γονέα (Reay, 2011) και ταυτόχρονα μεταβίβαση της ευθύνης στο τέκνο για τη μη 

συμμόρφωση στις δικαστικές εντολές (Joshi, 2016), μέσω της οποίας το παιδί εκπαιδεύεται ατύπως 

να συμπεριφέρεται με αντικοινωνικό τρόπο 

12. αποκλεισμός της πρόσβασης του στοχευόμενου γονέα σε ακαδημαϊκά και ιατρικά έγγραφα ή 

πληροφορίες που αφορούν στο παιδί (Baker & Darnall, 2006; López, Iglesias & García, 2014) 

13. υπονόμευση της σχέσης του παιδιού με την ευρύτερη οικογένεια του στοχευόμενου γονέα ή/και 

απαγόρευση επαφής με τους λοιπούς συγγενείς που συνεπάγεται την αποκοπή του ανηλίκου από το 

κοινωνικό δίκτυο του στοχευόμενου γονέα (Worenklein, 2013). 

Αυτές οι πρακτικές, είναι βίαιες, επειδή δύνανται να προκαλέσουν στους αποδέκτες, και 

συγκεκριμένα στα παιδιά, «ψυχολογική βλάβη» και «κακή ανάπτυξη», ακόμη κι αν δεν 

εφαρμόζονται, ταυτόχρονα, στο σύνολό τους (Baker, 2005).  

Γ. Επιπροσθέτως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) ορίζει τη βία ως: «τη σκόπιμη χρήση 

σωματικής βίας ή δύναμης, απειλούμενης ή πραγματικής, εναντίον του εαυτού μας, ενός άλλου 

ατόμου ή εναντίον μιας ομάδας ή κοινότητας, που είτε οδηγεί είτε έχει πολλές πιθανότητες να 

οδηγήσει σε τραυματισμό, θάνατο,  ψυχολογική βλάβη, κακή ανάπτυξη ή στέρηση». 

Δ. Οι σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά, που έχουν αποξενωθεί ή ευρίσκονται σε 

διαδικασία αποξένωσης από τον έναν γονέα τους, έχουν πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν, μεταξύ 

άλλων, συναισθηματικές δυσκολίες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα απόρριψης και 

εγκατάλειψης, κατάθλιψη, απουσία αμφιθυμίας ή τύψεων όταν εκδηλώνουν αδιαφορία στον 



 
στοχευόμενο γονέα, έλλειψη ενσυναίσθησης), συμπεριφορικές δυσκολίες (αδυναμία οριοθέτησης ή 

διαχείρισης θυμού), αγχώδεις διαταραχές, χαμηλή κοινωνική προσαρμογή, ψυχοσωματικά 

συμπτώματα, οργανικές βλάβες (π.χ. υψηλή αρτηριακή πίεση) καθώς και αισθητή πτώση στις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις τους (Harman & Biringen, 2016; Amato, 2001; Douglas & Hines, 2016b; 

Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου, 2015; Turkat, 2005; Turkat, 2016; Mehta, 2021). 

Ε. Οι παραπάνω εκτιθέμενες επιπτώσεις στην ψυχολογική και κοινωνική ευεξία (well-being) του 

ανηλίκου αποτελούν μία αξιόπιστη ταυτοποίηση ομάδων συμπτωμάτων (Saini, Drozd & Olesen, 

2017) που παρατηρούνται σε παιδιά, τα οποία πλήττονται από τη δυσμενή περίσταση της γονικής 

αποξένωσης. Ο όρος «Παιδί Επηρεαζόμενο Από Δυσχέρεια Σχέσης των Γονέων» που είναι 

καταχωρισμένος στην πιο πρόσφατη έκδοση του ταξινομητικού εγχειριδίου DSM-V (σ. 357) με 

κωδικό V61.29 (Z62.898) περιγράφει ένα ευρύ φάσμα μορφών συμπεριφοράς, οι οποίες δύνανται 

να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 

αποξενωτικών μορφών συμπεριφοράς του γονέα ή φροντιστή (Bernet, Wamboldt & Narrow, 2016; 

Templar, Matthewson, Haines, & Cox, 2016). 

ΣΤ. Ως εκ τούτου, η γονική αποξένωση είναι μία μορφή βίας και δη ενδοοικογενειακής, επειδή 

συντελείται ανάμεσα στα μέλη του οικογενειακού συστήματος. Σημειωτέον, ότι o Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζει την ενδοοικογενειακή βία ως: «κάθε βίαιη 

πράξη που προκαλείται από ένα μέλος της οικογένειας σε άλλο, εννοιολόγηση που εμπεριέχει την 

παιδική κακοποίηση». 

Ως «θύμα» ενδοοικογενειακής βίας θεωρείται κάθε άτομο που έχει υποστεί βλάβη 

συμπεριλαμβανομένου του «ψυχικού τραυματισμού και του συναισθηματικού πόνου». Ειδικότερα, 

τα παιδιά που εκτίθενται επανειλημμένως σε περιστατικά βίας (σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής), 

είτε είναι άμεσοι είτε έμμεσοι αποδέκτες (π.χ. παρακολουθώντας σκηνές βίας με εμπλεκόμενους 

τους γονείς τους), θεωρούνται θύματα ενδοοικογενειακής βίας (Hillis, Mercy & Saul 2017). 

Επισημαίνεται εδώ, ότι η συγκεκριμένη περίσταση εξελίσσεται σε κοινωνική «μάστιγα» που αφορά 

σε όλα τα είδη οικογενειών (άθικτες, εκτεταμένες, πολλώ μάλλον διπυρηνικές, οι οποίες ευρίσκονται 

σε διαδικασία δίκης για την ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων). 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψιν το όραμα του οργανισμού σας που εμπεριέχει 

«Δράσεις πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομένων Βίας», 

«Δράσεις παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας», «Δράσεις θεραπείας για παιδιά 

θύματα κάθε μορφής Βίας» και «Το Χαμόγελο κάθε Παιδιού», σας απευθύνουμε έκκληση για την 



 
συμβολή σας στην προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των παιδιών να έχουν υγιείς 

οικογενειακές αλληλεπιδράσεις αναγνωρίζοντας την περίσταση της γονεϊκής αποξένωσης καθώς και 

τις μορφές συμπεριφοράς που ωθούν σε αυτή, ως μία μορφή ενδοοικογενειακής βίας και ως ένα 

πεδίο που χρήζει της προσοχής και αντιμετώπισης από φορείς σας τον δικό σας. 

Η προσπάθεια και η συνεργασία μας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος ενόψει της κατάθεσης του 

νομοσχεδίου για την ενδοοικογενειακή βία. Μια συντονισμένη φωνή λοιπόν από σειρά φορέων, 

αποτυπώνει ανάγλυφα ακόμα περισσότερο την ανάγκη της κοινωνίας να θεσμοθετηθεί η αποξένωση 

ως μορφή παιδικής κακοποίησης. 

 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «A Child Needs 2 Parents» 

https://www.achildneeds2parents.gr/ 
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