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Ι. Εισαγωγή
Το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης 
και το Σύνδρομο γονικής αποξένωσης ή 
αλλοτρίωσης (ΣΓΑ) έχει παρατηρηθεί εδώ 
και αρκετές δεκαετίες στις δυτικές κοινω-
νίες και το τελευταίο διάστημα παρατη-
ρείται πιο έντονα και στην χώρα μας κα-
τά την διάρκεια, και όχι μόνο, της δικα-
στικής διαδικασίας για την επιμέλεια των 
παιδιών ανάμεσα σε διαζευγμένους γο-
νείς. Δεν είναι τυχαίο ότι με την ραγδαία 
αύξηση των διαζυγίων που παρατηρείται 
στην χώρα μας σύμφωνα με τα δεδομέ-
να του Εθνικού Ληξιαρχείου θα αυξάνε-
ται και το φαινόμενο της γονικής αποξέ-
νωσης και το ΣΓΑ. Συγκεκριμένα, ο αριθ-
μός των εκδοθέντων διαζυγίων το 2014 
στην Ελλάδα αυξήθηκε στις 18.353 από 
τις 13.164 που ήταν το 20131.

 Αξιοσημείωτο είναι ότι η διερεύνησή της 
γονικής αποξένωσης και του ΣΓΑ σε πα-
γκόσμιο επίπεδο έχει προχωρήσει περισ-
σότερο την τελευταία δεκαετία δίνοντας 
μας σημαντικά στοιχεία ως προς την κα-
τανόηση τους, ως προς τις στρατηγικές 
που χρησιμοποιούνται από τον έναν γονιό 
προς τον άλλον, την επιρροή που έχει πά-
νω στην ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη 
του παιδιού και στον βαθμό που θα πρέ-
πει να εξεταστούν ως δείκτες παιδικής 
κακοποίησης. Το ΣΓΑ έχει αναγνωριστεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο to 2002, 
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αλλά το σύνδρομο δεν έχει ακόμη ανα-
γνωριστεί επίσημα ως τέτοιο για να συ-
μπεριληφθεί μέσα στο Διαγνωστικό Εγ-
χειρίδιο για τις Ψυχικές Διαταραχές. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι το ΣΓΑ δεν υφί-
σταται και δεν αποτελεί ένδειξη για πε-
ραιτέρω διερεύνηση τόσο από τον ψυχο-
λόγο πραγματογνώμονα όσο και από το 
νομικό πλαίσιο και την δικαστική διαδικα-
σία. Η καθημερινή πρακτική είναι γεμάτη 
από περιπτώσεις τόσο από το φαινόμε-
νο της γονικής αποξένωσης όσο και από 
το ΣΓΑ τα οποία καλείται ο ένας γονιός 
να αποδείξει ότι λαμβάνει χώρα αφού 
δεν είναι πάντα εύκολο να αποδειχτεί. 
Εναλλακτικοί όροι που έχουν δημιουργη-
θεί αντί των όρων γονική αποξένωση και 
ΣΓΑ είναι ο όρος «Αποξενωμένο Παιδί»2. 
Η αξιολόγηση τόσο της γονικής αποξένω-
σης όσο και του ΣΓΑ θα πρέπει να διερευ-
νηθεί διεξοδικά τόσο από τον ψυχολόγο 
πραγματογνώμονα όσο και από τους δι-
καστικούς λειτουργούς αφού συσχετίζο-
νται τόσο με την κακή άσκηση της επιμέ-
λειας του παιδιού όσο και με την παιδική 
κακοποίηση και παραμέληση. 

ΙΙ. Περιγραφή της γονικής 
αποξένωσης και του ΣΓΑ
Α. Ορισμός και συμπτώματα της γονικής 
αποξένωσης και του ΣΓΑ
Η γονική αποξένωση έχει ορισθεί ως η 
προσπάθεια που κάνει ο ένας γονιός για 
να προωθήσει την απόρριψη του άλλου 
γονιού από το ίδιο του το παιδί. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 ο Richard Gardner 

2.  Kelly and Johnston, 2001.

ήταν εκείνος που ανέπτυξε τον όρο σύν-
δρομο γονικής αποξένωσης για να περι-
γράψει ένα είδος ψυχικής διαταραχής μέ-
σα στο πλαίσιο της οποίας το παιδί στρέ-
φεται εναντίον του ενός γονέα, ο οποίος 
δεν έχει την επιμέλεια, χωρίς σημαντικό 
λόγο. Συνοπτικά, το παιδί που φαίνεται 
να πάσχει από το ΣΓΑ δεν παρουσιάζει, 
σύμφωνα με τον Gardner, απλώς μια αρ-
νητική αντίδραση απέναντι στον άλλον 
γονέα, αλλά μια επίμονη και μια μη λογι-
κή συμπεριφορά, κατά την οποία το παι-
δί δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον 
άλλον γονέα (ούτε καν τηλεφωνική), τον 
απεχθάνεται, τρομάζει με την παρουσία 
του και σε πιο ακραίες μορφές μπορεί και 
να κινηθεί εναντίον του δικαστικά (συνή-
θως μετά από την παρότρυνση του άλ-
λου γονιού). Τα συμπτώματα που παρου-
σιάζει το παιδί όταν παρουσιάζει το ΣΓΑ 
αφορούν άγχος, κατάθλιψη, αδιαφορία 
προς τον γονιό που δεν έχει την επιμέ-
λεια, εισπράττει συκοφαντική δυσφήμιση 
για τον άλλον γονιό-στόχο από τον γο-
νιό που ασκεί την επιμέλειά του και φο-
βάται να εκφράσει τα συναισθήματά του 
μπροστά στον γονέα που έχει την επιμέ-
λεια του με δικαστική απόφαση. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι το παιδί δεν νιώθει κα-
μία ενοχή για αυτήν τη συμπεριφορά του 
απέναντι στον γονιό του. Το ΣΓΑ υπάρχει 
σε μικρή, ήπια και σοβαρή μορφή. Συνο-
πτικά, το ΣΓΑ αφορά μια σκόπιμη πρό-
κληση μιας ψυχικής διαταραχής στο παιδί 
από τον έναν γονέα. Συνήθως εμφανίζε-
ται όταν ένα ζευγάρι παλεύει για την επι-
μέλεια των παιδιών του. Ο Πίνακας 1 συ-
νοψίζει τα 8 κύρια συμπτώματα στις μέ-
τριες και σοβαρές μορφές ΣΓΑ. Στις ήπιες 
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μορφές του ΣΓΑ δεν παρουσιάζονται και 
τα 8 συμπτώματα. 

Επίσης, το ΣΓΑ διαφοροποιείται από τη 
γονική αποξένωση, ως μια υποκατηγο-
ρία της, αφού η γονική αποξένωση αφο-
ρά την αποξένωση του παιδιού απένα-
ντι σε έναν γονιό ή και στους δύο γονείς 
όπου υπάρχουν πραγματικές αιτίες όπως 
η ύπαρξη γονικής παραμέλησης, η παι-
δική κακοποίηση (σωματική, συναισθη-
ματική, σεξουαλική), ενώ το ΣΓΑ απο-
τελεί απόρροια πλύσης εγκεφάλου από 
τον έναν γονιό προς το παιδί του. Παρό-
λα αυτά, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος 
ΣΓΑ και γονική αποξένωση πολλές φορές 
χρησιμοποιείται έχοντας το ίδιο νόημα και 
για αυτό θα πρέπει να μελετάτε σε βάθος 
το περιεχόμενο του άρθρου ή του βιβλίου 
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς 
εννοεί ο ερευνητής-συγγραφέας. Όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω υπάρχουν και 
εναλλακτικοί όροι που έχουν δημιουργη-
θεί όπως είναι ο όρος «Αποξενωμένο Παι-
δί». Τέλος, τα δεδομένα και πολλές φο-
ρές και η καθημερινή πρακτική μας δεί-
χνουν ότι η σοβαρή μορφή του ΣΓΑ έχει 
συσχετιστεί με ψευδείς κατηγορίες των 
συζύγων ότι οι γονείς-στόχοι κακοποιούν 
σεξουαλικά ή/και σωματικά τα παιδιά 
τους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονί-

σουμε ότι η αξιολόγηση της παιδικής κα-
κοποίησης οποιουδήποτε τύπου που μπο-
ρεί να έχει οδηγήσει το παιδί στην απο-
ξένωση του από τον έναν γονιό που κα-
τηγορείται για κακοποίηση είναι απαραί-
τητη έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί το εάν 
ευσταθεί το ΣΓΑ ή όχι. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ενδείξεις παιδικής κακοποίη-
σης το ΣΓΑ δεν υφίσταται3. 

Β. Πώς προκαλείται το ΣΓΑ και οι τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται
Συνήθως το ΣΓΑ προκαλείται από τον 
έναν γονιό αλλά μπορεί και να προκαλεί-
ται και από άλλους ανθρώπους που σχε-
τίζονται με το παιδί και εξαρτάται το παιδί 
από εκείνους όπως γιαγιά, παππού, θεία, 
θείο. Ο γονιός ή/και οι φροντιστές του 
που προκαλούν το ΣΓΑ στα παιδιά τους 
είναι χειριστικά άτομα που επιθυμούν να 
έχουν τον έλεγχο του παιδιού και του πε-
ριβάλλον τους και συνήθως εμφανίζουν 
ψυχικές διαταραχές όπως ναρκισσιστική 
διαταραχή ή/και μεταιχμιακή διαταραχή 
προσωπικότητας, είχαν οι ίδιοι τραυματι-
κές εμπειρίες κατά την παιδική τους ηλι-
κία, είναι παρανοϊκοί σε σχέση με την δια-

3.  Gardner, 1998; Gardner, Sauber, Lorandos, 2006.

δικασία του διαζυγίου και μπορεί να πα-
ρουσιάζουν και ψυχωτικά στοιχεία. 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο γονιός 
που προκαλεί το ΣΓΑ στα παιδιά του αφο-
ρούν μια γκάμα από στρατηγικές όπως 
τη δυσφήμιση του άλλου γονιού, τη δια-
στρέβλωση της προσωπικότητας και της 
συμπεριφοράς του άλλου γονιού, την ορ-
γανωμένη παραπληροφόρηση, την επιρ-
ροή του παιδιού, τη χρήση διπλών και μη 
ξεκάθαρων μηνυμάτων, το μποϋκοτάζ 
των επισκέψεων, την επιδίωξη της ρή-
ξης της επικοινωνίας, την εξύβριση του 
άλλου γονιού προς το παιδί, τον συναι-
σθηματικό χειρισμό του παιδιού, την πα-
ρέμβαση του γονιού ανάμεσα στην επαφή 
του παιδιού με τον άλλον γονέα4.

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται και άμε-
σες ψυχολογικές ή σωματικές απειλές ό-
πως απειλές ότι δεν θα αγαπάει ο γονιός 
που προκαλεί την αποξένωση το παιδί, ότι 
θα αυτοκτονήσει ή ότι θα το κτυπήσει ή 
ότι θα το κλειδώσει στο σπίτι. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι σε σοβαρές μορφές το ΣΓΑ 
εμφανίζει ψυχοδυναμικά στοιχεία, δηλα-
δή συμπεριφορές και ψυχολογικούς μηχα-
νισμούς, που εμφανίζονται στο Σύνδρομο 

4.  Baker & Darnall, 2006.
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της Στοκχόλμης5 και σε αιρέσεις. Επίσης, 
σε άλλες περιπτώσεις το ΣΓΑ παρουσιάζει 
ομοιότητες με το Σύνδρομο Munchausen 
by Proxy κατά το οποίο η σωτηρία των 
παιδιών από εκείνους που τους προκα-
λούν μια ψεύτικη ασθένεια δηλητηριάζο-
ντάς τα εξαρτάται από εξωτερική βοήθεια 
και όχι από τους γονείς τους.

ΙΙΙ. Επιπτώσεις του ΣΓΑ στα παιδιά
Τελευταίες μελέτες μας δείχνουν ότι το 
ΣΓΑ έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παι-
διά τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε ψυ-
χοσωματικό επίπεδο. Σε ψυχολογικό επί-
πεδο το ΣΓΑ αποτελεί ένα ψυχικό τραύ-
μα και όχι απλώς την αποξένωση του παι-
διού από τον άλλον γονιό που δεν ασκεί 
την επιμέλειά, όπως το να μην το βλέ-
πει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή να 
μην έρχεται σε επαφή μαζί του. Τα απο-
ξενωμένο παιδί συνήθως ζει σε ένα νοση-
ρό περιβάλλον για πολλά χρόνια με αυ-
ξημένο το ρίσκο να εκφράσει ψυχολογι-
κά συμπτώματα και δυσκολίες που θα το 
συνοδεύουν στην ενήλική ζωή του. Οι λί-
γες μελέτες που υπάρχουν μας δείχνουν 
ότι τα παιδιά που υπέστη σοβαρής μορφή 
γονικής αποξένωσης εμφάνισαν χαμη-
λή αυτό-πεποίθηση, κατάθλιψη, έκαναν 
χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, 
εμφάνισαν έλλειψη εμπιστοσύνης, βίω-
σαν αποξένωση από τα δικά τους παιδιά 
και πήραν διαζύγιο κατά την ενήλικη ζωή 
τους6. Επίσης οι σχέσεις που αναπτύσσο-
νται ανάμεσα στους γονείς μέσα σε ένα 
πλαίσιο ΣΓΑ επηρεάζουν αρνητικά την 
προσαρμογή των παιδιών στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον7 ενώ οι Buchanan, 
Maccoby, and Dornbusch (1991) ανέφε-
ραν ότι η αίσθηση που είχαν οι έφηβοι 
ότι βρίσκονταν ανάμεσα στους γονείς 
τους έπειτα από το διαζύγιο συσχετιζό-
ταν με την βίωση άγχους, κατάθλιψης 
και παρεκκλιτικής συμπεριφοράς. Σε σω-
ματικό επίπεδο, η σοβαρής μορφή γονι-
κής αποξένωσης, οι δύσκολες οικογενει-
ακές δυναμικές έχουν συσχετιστεί με ψυ-
χο-σωματικές ασθένειες8. 

5.  Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης αφορά μια ψυ-
χολογική αντίδραση που παρατηρείται σε πε-
ριπτώσεις αρπαγής-εξαφάνισης και κακο-
ποίησης όπου το θύμα ταυτίζεται με τον θύ-
τη του.

6. Baker, 2005.
7. Grych, 2005.
8.  Rybicki, 2001; Minuchin, Rosman, & Baker, 1978.

IV. Το ΣΓΑ αποτελεί μια μορφή 
ψυχολογικής κακοποίησης του παιδιού
Α. Η συναισθηματική-ψυχολογική 
κακοποίηση
Η συναισθηματική-ψυχολογική κακοποί-
ηση περιλαμβάνει μεμονωμένα περιστα-
τικά καθώς και ένα πρότυπο διαρκούς 
αποτυχίας του γονέα ή φροντιστή να πα-
ράσχει στο παιδί ένα περιβάλλον ανα-
πτυξιακά κατάλληλο και υποστηρικτι-
κό. Οι αρνητικές πρακτικές που εφαρ-
μόζει ο γονιός όταν ασκεί συναισθηματι-
κή-ψυχολογική κακοποίηση αφορούν τη 
συμπεριφορά του γονέα ή του φροντιστή 
που μεταδίδει στο παιδί το μήνυμα ότι δεν 
αξίζει, ότι έχει κάποιο πρόβλημα, τη χρή-
ση κατηγοριών, των απειλών και εκφο-
βισμών, τη ταπείνωσή του, τη διάκριση 
εις βάρος του ή τη γελοιοποίησή του και 
άλλες μη σωματικές μορφές απόρριψης, 
ακόμη και της εκμετάλλευσης9. 

Η ψυχολογική κακοποίηση περιλαμβά-
νει και την μορφή συναισθηματικής κα-
κοποίησης και της συναισθηματικής πα-
ραμέλησης αφού αφορά πράξεις που πα-
ραβιάζουν επανειλημμένα τις βασικές συ-
ναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και 

9.  Kairys, Johnson, and Committee on Child 
Abuse & Neglect, 2002; Πενταράκη, υπό δη-
μοσίευση.

εμπεριέχουν ακόμη και επιβλαβής πρά-
ξεις διότι αδιαφορούν για το αναπτυξιακό 
στάδιο των παιδιών10. Η ψυχολογική κα-
κοποίηση αφορά την έλλειψη συναισθη-
ματικής φροντίδας από τον γονιό προς το 
παιδί του καθώς και την έλλειψη συναι-
σθηματικής ανταπόκρισής του γονέα (συ-
ναισθηματική παραμέληση), τις πράξεις 
λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίη-
σης που καταλήγουν να βλάψουν το παι-
δί, την μειωμένη ψυχολογική ασφάλεια 
του παιδιού, και εμπόδια στην φυσιολο-
γική ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων όπως 
την ρύθμιση του συναισθήματος, της απο-
δοχή του εαυτού και της αυτό-εκτίμησης, 
την αυτονομία και την αυτάρκεια11.

Σήμερα γνωρίζουμε, με βάση, την ψυ-
χολογική επιστήμη, το πόσο οι αρνητι-
κές εμπειρίες και η κακοποίηση ενός παι-
διού στην νηπιακή και παιδική του ηλικία 
επηρεάζουν την ψυχική του λειτουργία, 
την ανάπτυξη του και την αντίστοιχη βι-
οχημεία του εγκεφάλου του που το κά-
νει επιρρεπή στην ανάπτυξη ψυχοπαθο-
λογίας τόσο στην παιδική όσο και στην 
ενήλική ζωή του. Για παράδειγμα, η συ-
ναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση 
στην παιδική ηλικία συσχετίζεται με σο-

10.  Barnett, Manly, & Cicchetti, 1993.
11.  Wolfe & McIsaac, 2011; Πενταράκη, υπό δη-

μοσίευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τα 8 Κύρια Συμπτώματα του ΣΓΑ

Το παιδί ξεκινάει μια «καμπάνια» δυσφήμησης του γονέα.

Το παιδί βρίσκει μια ανόητη δικαιολογία  για να μην δει τον γονέα του ποτέ ξανά.

Το παιδί παρουσιάζει έλλειψη αμφισημίας σύμφωνα με το οποίο το παιδί βλέπει τον 
έναν γονιό ως απόλυτα καλό και τον άλλο ως απόλυτα κακό.

Το παιδί παρουσιάζει το φαινόμενο του «ανεξάρτητου σκεπτικιστή» σύμφωνα με το 
οποίο το παιδί επιμένει ότι η άρνησή του να δει τον γονιό που αποξενώνει προέρ-
χεται από την δική του ανεξάρτητη σκέψη και ότι δεν αποτελεί το αποτέλεσμα της 
επιρροής του άλλου γονέα.

Το παιδί με αντανακλαστικό τρόπο υποστηρίζει τον γονέα που υποκινεί την αποξέ-
νωση κατά την διάρκεια της γονικής σύγκρουσης.

Το παιδί δεν έχει ενοχές απέναντι στην σκληρή και/ή χειριστική συμπεριφορά του 
απέναντι στον γονιό που αποξενώνει.

Το παιδί παρουσιάζει σενάρια σε σχέση με τον γονιό που αποξενώνει και τα οποία 
«δανείζεται» από τις ιστορίες και τα λόγια  που του έχει πει και έχει ακούσει από 
τον γονέα που του προκαλεί το ΣΓΑ.

Το παιδί διαδίδει την έχθρα του στους φίλους τους ή/και στην ευρύτερη οικογένειά 
του γονιού που αποξενώνει.
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βαρότερα συμπτώματα κατάθλιψης στην 
ενήλικη ζωή12. Επίσης, άτομα που κακο-
ποιήθηκαν στην παιδική τους ηλικία και 
υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκ-
δηλώσουν αντικοινωνική συμπεριφορά 
στην ενήλικη ζωή τους13.

Β. ΣΓΑ και η ψυχολογική κακοποίηση του 
παιδιού 
Από την εποχή που άρχισε να περιγρά-
φεται το φαινόμενο του ΣΓΑ το ίδιο θεω-
ρείται μια μορφή ψυχολογικής κακοποί-
ησης14. Πιο πρόσφατα, οι λίγες μελέτες 
που έχουν εξετάσει το ΣΓΑ ως μορφές ψυ-
χολογικής κακοποίησης μας δείχνουν ότι 
υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 
στην σοβαρή μορφή γονικής αποξένωσης 
και την ψυχολογική κακοποίηση. Συγκε-
κριμένα, η Baker (2007) σε μια ποιοτική 
έρευνα που έκανε ανέφερε ότι οι ενήλι-
κες που βίωσαν σοβαρής μορφής γονική 
αποξένωση ως παιδιά περιέγραψαν ότι 
η προσπάθεια του γονιού να τα κάνει να 
απορρίψουν τον άλλον γονιό τους απο-
τελούσε για εκείνα μια μορφή κακοποί-
ησης. Επιπλέον, οι στρατηγικές γονικής 
αποξένωσης που ανέφεραν ότι βίωσαν 
ως παιδιά αντανακλούσαν, σύμφωνα με 
τις περιγραφές τους, τις πέντε συμπερι-
φοριστικές εκδηλώσεις της ψυχολογικής 
κακοποίησης όπως αυτή ορίζεται από την 
Αμερικάνικη Επαγγελματική Ένωση για 
την Παιδική Κακοποίηση και αφορούν την 
απόρριψη, την τρομοκρατία, την απομό-
νωση, την διαφθορά ή την εκμετάλλευ-
ση, την έλλειψη της συναισθηματικής 
ανταπόκρισης15. Επίσης η ποσοτική έρευ-
να που έκανε η Baker (2009) βρήκε ότι το 
1/4 των ατόμων (συνολικά εξετάστηκαν 
253 άτομα) που εξετάστηκαν βίωσαν κά-
ποια σοβαρή μορφή γονικής αποξένωσης 
η οποία συσχετιζόταν επίσης με την βίω-
ση ψυχολογικής κακοποίησης. 

Ο γονέας που προκαλεί το ΣΓΑ στο παι-
δί του φαίνεται ότι δημιουργεί μια σχέ-
ση εξάρτησης με το παιδί του και θέλει να 
ικανοποιεί τις δικές του συναισθηματικές 
ανάγκες αγνοώντας τις συναισθηματικές 
ανάγκες του παιδιού του. Αυτό το στοι-
χείο από μόνο του μας δείχνει τη μη υγι-

12.  Negele et al., 2015; Πενταράκη, 2012.
13.  Sousa et al., 2011.
14. Gardner, 1998; Rand 1997a, 1997b.
15. Binggeli et al., 2001.

είς σχέση που αναπτύσσει το παιδί με τον 
γονέα που προκαλεί το ΣΓΑ, ανάμεσα σε 
άλλες δυσκολίες. Αυτή η μη υγιής σχέση 
και η αποξένωσή του από τον γονιό του 
και ειδικά όταν αυτή είναι σοβαρής μορ-
φής αποτελεί μια μορφή ψυχολογικής κα-
κοποίησης του παιδιού. 

Δεν είναι τυχαίο ότι θεραπεία του ΣΓΑ 
αφορά όχι μόνο την ψυχοθεραπευτική 
παρέμβαση, αλλά και τη δικαστική πα-
ρέμβαση όσο αφορά την επιμέλεια του 
παιδιού, την κατάλληλη ρύθμιση της επι-
κοινωνίας του και με τους δυο γονείς έτσι 
ώστε να προστατευτεί και να εξασφαλι-
στεί η επαφή του παιδιού και με τους δυο 
γονείς. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν την 
σημασία και της δικαστικής παρέμβασης 
για την αντιμετώπιση του ΣΓΑ η οποία θα 
πρέπει να στοχεύει στον κατάλληλο σχε-
διασμό της επικοινωνίας του παιδιού και 
με τους δυο γονείς σε περιπτώσεις μέτρι-
ας-σοβαρής μορφής ΣΓΑ16.

V. Οι συνέπειες του ΣΓΑ για τους 
δικαστικούς λειτουργούς, τους 
νομικούς συμβούλους, τους ειδικούς 
ψυχικής υγείας και το ευρύτερο κοινό
Τόσο η γονική αποξένωση όσο και το ΣΓΑ 
εμπλέκονται στις δικαστικές αποφάσεις 
που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναγνωριστεί 
η ανάγκη για μεγαλύτερη επαγγελματική 
εκπαίδευση και ενημέρωση τόσο των δικα-
στών και των νομικών συμβούλων όσο και 
των γονέων, των ίδιων των παιδιών και του 
ευρύτερου κοινού σε σχέση με την ανα-
γνώριση και την αντιμετώπιση του ΣΓΑ. 

Συνοπτικά, τα προγράμματα που αφο-
ρούν το ΣΓΑ έχουν ως στόχο: α) την εκ-
παίδευση των διαζευγμένων οικογενειών 
για την αρνητική επιρροή που έχουν οι 
στρατηγικές γονικής αποξένωσης πάνω 
στα παιδιά τους, β) την ενημέρωση των 
ίδιων των παιδιών για τα φαινόμενα αυ-
τά και την αναγνώρισή τους, γ) την ενη-
μέρωση των δικαστικών λειτουργών, των 
νομικών συμβούλων, των ειδικών ψυχι-
κής υγείας για την επικράτηση του ΣΓΑ 
και την σχέση του με την ψυχολογική κα-
κοποίηση. Για παράδειγμα, στις περιπτώ-
σεις που έχει εκτιμηθεί και αναγνωριστεί 
το ΣΓΑ και έχει αποκλειστεί η περίπτωση 

16. Gardner, 2001; Kopetski, Rand & Rand, 2005

η γονική αποξένωση να αποτελεί συνέ-
πεια πραγματικής κακοποίησης από τον 
γονέα που αποτελεί τον στόχο της απο-
ξένωσης από το παιδί του, τότε θα πρέπει 
αυτό το εύρημα να ληφθεί σοβαρά υπό-
ψη από τους δικαστικούς λειτουργούς ως 
προς την σχέση που έχει με την επιμέλεια 
των παιδιών στο σημείο που να προτα-
θεί και η αναστροφή της επιμέλειας λό-
γο κακής άσκησής της αφού ο γονέας 
στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του 
παιδιού οφείλει να καλλιεργεί στο παι-
δί αγαθά συναισθήματα για τον άλλο γο-
νέα. Επίσης θα πρέπει να υπολογιστεί με-
τά από ψυχολογική εκτίμηση το πόσο η 
γονική αποξένωσή του παιδιού αντανα-
κλά και ψυχολογική κακοποίηση.

VI. Συμπέρασμα
Το ΣΓΑ που προκαλείται στο παιδί από 
τον γονιό του αποτελεί μια σοβαρή μορ-
φή ψυχολογικής κακοποίησης με τραυμα-
τικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παι-
διού. Παράλληλα, μια τέτοια πράξη και 
στρατηγική από τον γονιό που προκα-
λεί σε σοβαρό βαθμό το ΣΓΑ μαθαίνει στο 
παιδί να αναπτύσσει αρνητικά συναισθή-
ματα όπως το μίσος, τον θυμό, την εκδι-
κητικότητα, που θα καθορίσουν όχι μόνο 
την ψυχοσύνθεση του αλλά και την κοι-
νωνική του συμπεριφορά. Περαιτέρω, η 
πρόκληση του ΣΓΑ αποτελεί μια πράξη 
εκδίκησης προς τον γονιό που αποξενώ-
νεται και έχει επίσης τραυματικές συνέ-
πειες για τον ίδιον/την ίδια. Το φαινόμενο 
της γονικής αποξένωσης και το ΣΓΑ παρα-
τηρείται και στην χώρα μας. Παρόλο που 
δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά δεδομέ-
να για τα ποσοστά επικράτησής τους η 
κλινική πρακτική μου υποδεικνύει όχι μό-
νο την παρατήρηση της αύξησης τέτοιων 
περιστατικών και την σοβαρή ψυχολογι-
κή κακοποίηση που προκαλούν στα παι-
διά αλλά και την ανάγκη για την κατάλ-
ληλη και σωστή αναγνώριση και εκτίμη-
ση τέτοιων φαινομένων, την καταγραφή 
τους, και την επιστημονική τους ανάλυση 
για να ληφθούν χρήσιμα συμπεράσματα 
για το φαινόμενο και στην χώρα μας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η 
25η Απριλίου έχει επιλεγεί ως Παγκόσμια 
Ημέρα Γονικής Αποξένωσης (Parental 
Alienation Awareness Day) υποδεικνύο-
ντας την ύπαρξη και τη σοβαρότητα του 
φαινομένου στην κοινωνία. 


