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ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (*) 

ΗΗ  οοιικκοογγέέννεειιαα  και οι ρόλοι των ατό-
µων  που την απαρτίζουν έχουν αλ-
λάξει θεαµατικά ακολουθώντας
την εξέλιξη της κοινωνίας µας.
Στην οικογένεια, πλέον, οι γο-

νείς αντιµετωπίζονται ισότιµα
µε αναγνωρισµένη συµβολή
και ίσα δικαιώµατα και ίσες
υποχρεώσεις στην ανάπτυξη
των τέκνων τους, χωρίς να
προκρίνεται κάποιος γο-
νέας, βάσει του φύλου του,
έναντι του άλλου. Ωστόσο,

µοιάζει να αλλάζει η αντίληψή µας  περί των ρόλων των
γονέων µετά το διαζύγιο. Συγκεκριµένα, σήµερα, ο κα-
νόνας είναι η αποκλειστική ανάθεση της επιµέλειας στη
µητέρα και τη ρύθµιση της επικοινωνίας του πατέρα
µε το τέκνο. Επίσης, το ίδιο λαµβάνει χώρα και σε
σχέση µε τα αναγνωρισµένα παιδιά εκτός γάµου, των
οποίων την επιµέλεια ασκεί αποκλειστικά η µητέρα.
Ενώ, λοιπόν θεωρούµε, βασιζόµενοι σε εµπειρία και µε-
λέτες, ότι και οι δύο γονείς έχουν ίση συµβολή σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής του παιδιού, αίφνης, µετά το
διαζύγιο θεωρούµε τη µητέρα -στην συντριπτική πλει-
οψηφία των περιπτώσεων- την καθ’ύλη αρµόδια και
εξ ορισµού ικανή για την ανατροφή ενός παιδιού ενώ
ο πατέρας υποβιβάζεται σε ευχάριστο µεν, πλην πε-
ριορισµένης ικανότητας, επισκέπτη του Σαββατοκύ-
ριακου. Με απλά λόγια, η µητέρα είναι για τα δύσκολα
και ουσιαστικά, ενώ ο πατέρας είναι ένας εξαιρετικός
διασκεδαστής-συνοδός περιπάτου/παιδότοπου. 

ΈΈωωςς  σσήήµµεερραα ακολουθούσαµε και ακολουθούµε αυτή
την πρακτική µε γνώµονα αυτό που εσφαλµένα νοµί-
ζαµε ως τη σταθερή ψυχοσωµατική ανάπτυξη του παι-
διού σε ένα σταθερό περιβάλλον ασφάλειας. Και στο
πλαίσιο αυτής της νοµιζόµενης σταθερότητας-ρουτί-
νας έπρεπε να διαλέξουµε ανάµεσα στους δύο γονείς
θυσιάζοντας την ανάγκη του παιδιού να µεγαλώνει και
µε τους δύο αφού έχει την ευτυχία να τους έχει στη
ζωή του. Αντίθετα µε αυτό που επιδιώκαµε µέχρι σή-
µερα, παρατηρούµε ότι κατά  την εφαρµογή του µον-
τέλου της αποκλειστικής επιµέλειας, παιδιά χωρι-
σµένων γονιών υφίστανται δυσµενείς συνέπειες στην
ψυχοσύνθεση και την ανάπτυξή τους. Όπως είναι λο-
γικό, επιστήµονες και γονείς αναζήτησαν και αναζη-
τούν τρόπους διαχείρισης των δυσµενών συνεπειών
αυτής της αλλαγής στη ζωή του παιδιού χωρίς όµως
να αµφισβητήσουν την αποτελεσµατικότητα του µον-
τέλου της αποκλειστικής επιµέλειας. Μήπως, όµως,
ήρθε η ώρα να αναζητήσουµε έναν διαφορετικό δρόµο
µετά το διαζύγιο;

ΒΒαασσιισσµµέέννοοιι, λοιπόν, στην ιδέα ότι είναι δικαίωµα του κάθε
παιδιού να µεγαλώνει και µε τους δύο γονείς και να επω-
φελείται από αυτή τη σχέση,  εισάγεται όλο και πε-
ρισσότερο στον δυτικό κόσµο η ιδέα της συνεπιµέ-
λειας ή αλλιώς κοινής επιµέλειας. Η εξίσου κοινή επι-
µέλεια (shared joint custody) oρίζεται ως η συνεπής και
συγκεκριµένη υλοποίηση του κανόνα ότι το παιδί έχει
οικογενειακή ζωή και µε τους δύο γονείς, ανεξάρτητα
από το αν ζουν µαζί, αν είναι χωρισµένοι ή διαζευγµένοι.
Η εξίσου κοινή επιµέλεια εκτός από κοινή επιµέλεια
προϋποθέτει και εναλλασσόµενη φροντίδα και εναλ-

λασσόµενη κατοικία. Οι γονείς δεν µοιράζονται µόνο
τις ευθύνες αλλά και τον χρόνο και την κατοικία του
παιδιού. Φυσικά οι κοινές ευθύνες περιλαµβάνουν
κάθε πτυχή της ζωής του παιδιού στις οποίες περι-
λαµβάνεται η εκπαίδευση, η υγεία, η ανατροφή, οι κοι-
νωνικές σχέσεις, η διασκέδαση, τα σπορ, οι διακοπές
κ.ο.κ. Περαιτέρω, η ίση διανοµή ευθυνών και στους
δύο γονείς, βοηθά και τους ίδιους µε διττό τρόπο κα-
θώς δεν στερούνται επουδενί τη σχέση µε το τέκνο
τους ενώ έχουν το χρόνο να συνεχίσουν την ζωή τους
ως κοινωνικά όντα χωρίς να επιβαρύνεται υπέρµετρα
µε περισσότερες υποχρεώσεις ο ένας γονέας σε σύγ-
κριση µε τον άλλο, όπως συµβαίνει σήµερα. 

ΗΗ  κκοοιιννήή επιµέλεια ενδυναµώνεται όλο και περισσότερο
ως επιλογή σε πολλές χώρες οι οποίες έχουν νοµοθε-
τήσει την υποχρεωτική κοινή επιµέλεια (Γαλλία, Βέλ-
γιο, Σουηδία, ∆ανία, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Βρα-
ζιλία, Μεξικό, Πολιτείες των Η.Π.Α.) και πολλές άλ-
λες στις οποίες δίνεται εκ του νόµου ως επιλογή (Ιτα-
λία, Καναδάς κ.λπ.). Μελετώντας όλα τα πρόσφατα
διεθνή κείµενα που έχει µάλιστα κυρώσει η Ελλάδα, πα-
ρατηρούµε ότι έχει διεθνώς εγκαταλειφθεί ο όρος επι-
µέλεια (custody) την θέση του οποίου έχει πάρει ο
όρος «κοινές γονικές ευθύνες» (parental responsibili-
ties) που είναι κοινές και αδιάσπαστες. Είναι δε η εξέ-
λιξη αυτή αναµενόµενη καθώς πάµπολλες µελέτες
επιστηµόνων της ψυχικής υγείας και παιδιάτρων έδει-
ξαν και δείχνουν ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς µοι-
ράζονται την επιµέλεια έχουν καλύτερες επιδόσεις
στο σχολείο, υποφέρουν λιγότερο από άγχος, προ-
σαρµόζονται οµαλότερα στα νέα δεδοµένα ενώ µα-
κροπρόθεσµα έχουν υγιή εξέλιξη ως έφηβοι και µε-
τέπειτα ενήλικες απέχοντας από αλκοόλ, κάπνισµα
και χρήση ουσιών σε σύγκριση µε τα παιδιά των οποίων
είχε την αποκλειστική επιµέλεια ο ένας εκ των δύο
γονέων. Είναι µάλιστα αξιοθαύµαστο το γεγονός ότι η
κοινή επιµέλεια είχε στις προαναφερθείσες µελέτες
τα ίδια αποτελέσµατα ακόµα και όταν οι γονείς είχαν
συγκρουσιακές σχέσεις. Με απλά λόγια,  η κοινή επι-
µέλεια δεν είναι ένα ιδεατό µοντέλο επιµέλειας που
αρµόζει σε γονείς µε οµαλή επικοινωνία και µόνο,
αλλά µπορεί να υιοθετηθεί και από γονείς µε υψηλά
συγκρουσιακά επίπεδα, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα ο θεσµός της κοινής επιµέλειας έγινε γνω-
στός χάρις στο Ελληνικό Συµβούλιο Κοινής Ανατρο-
φής AΜKE, γνωστό ως Σύλλογος Συνεπιµέλεια, το
οποίο είναι το ελληνικό τµήµα ενός διεθνούς επιστη-
µονικού κινήµατος του INTERNATIONAL COUNCIL
OF SHARED PARENTING (ICSP), www.twohomes.org.
Το ICSP αποτελείται από εξέχοντες ακαδηµαϊκούς,
επαγγελµατίες της οικογένειας και µέλη της κοινω-
νίας των πολιτών ανά τον κόσµο που µάχονται για να
αλλάξει το µοντέλο ανατροφής των παιδιών σε αυτό
της κοινής ανατροφής είτε οι γονείς ζουν µαζί είτε
όχι. Το ΕΣΚΑ είναι επιστηµονική µη κερδοσκοπική
εταιρεία που συστάθηκε το 2016. Η δράση του ΕΣΚΑ
προσανατολίζεται στην εδραίωση της ιδέας ότι το παιδί
έχει ανάγκη για την υγιή ανάπτυξή του και τους δύο γο-
νείς για να αναπτυχθεί ενώ εργάζεται προς το σκοπό
της εισαγωγής της κοινής επιµέλειας στο νοµοθετικό
πλαίσιο της χώρας µας.

((**))  ∆∆ΙΙΚΚΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ,,  ∆∆..  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ,,  CCEERRTT..
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Θηλυκού γένους η ελιά
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΤΑΝΤΗ

ΟΟ  ΝΝοοέέµµββρρηηςς  στην Πελοπόννησο είναι ο µήνας των
βροχών και του λιοµαζώµατος. Οι βροχές ζωντα-
νεύουν τα λιόδεντρα και γεµίζουν µε λάδι τους καρ-
πούς τους. Ελιά ονοµάζουν το λιόδεντρο οι άν-
θρωποι και ελιά λένε και τον καρπό του. ∆έντρο
και καρπός ονοµατίζονται µε την ίδια λέξη χωρίς
καµία σύγχυση στις έννοιές τους, πράγµα σπάνιο σε
άλλα δέντρα. Και ακόµα πιο σπάνιο είναι ότι θηλυκού
γένους είναι ο καρπός του λιόδεντρου, η ελιά. Ψά-
χνω να βρω εάν και σε άλλα δέντρα συµβαίνει αυτό,
αλλά, δυσκολεύοµαι. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο
καρπός τους δεν έχει γένος, αλλά, είναι ουδέτε-
ρος. Αυτή η ταύτιση των ονοµάτων στην ελιά, αλλά,
και η επιλογή του γένους της λέξης θεωρώ πως
δεν έγινε τυχαία στη γλώσσα του λαού. Τίποτα δεν
είναι τυχαίο, ούτε που ο Οδυσσέας κατά τον Όµηρο,
(ραψωδία ψ, στίχος 190), έχτισε το κρεβάτι του
πάνω σε µια ελιά, ούτε ακόµα που η Αθηνά χάρισε
στους Αθηναίους την ελιά. Γυναίκα και η Αθηνά
και γυναικείο όνοµα διάλεξε για το ευλογηµένο
δέντρο της.

ΕΕυυλλοογγίίαα  Θεού είναι η ελιά γι' αυτό και είναι θηλυκού
γένους! Πικρή κάποιες φορές, αλλά ερωτική και
αναντικατάστατη. Η γυναίκα είναι η ευλογία του
κόσµου, και πώς θα µπορούσε να είναι διαφορε-
τικά; (Μισογύνηδες όλου του κόσµου ετοιµάστε
τον αντίλογό σας περί αναγκαίου κακού, όµως..., θα
συµφωνήσετε µαζί µου ότι την θηλυκιά «ελίτσα»
σας δεν τη αποχωρίζεστε).

ΜΜεε  ξξεεττρρεελλααίίννοουυνν αυτήν την εποχή οι συζητήσεις στα
καφενεία και τις παρέες γύρω από το λιοµάζωµα
και το λάδι. (∆εν εννοώ το πολιτικό λάδι, που κι αυτό
είναι σύνηθες, για να µην παρεξηγηθώ). Ερωτή-
µατα επί ερωτηµάτων που συνεχίζονται αιώνες
τώρα, για να παραµένει ζωντανή αυτή η ιερή τελε-
τουργία που συντελείται στα λιοστάσια. Άνθρωποι
προσηλωµένοι στην περισυλλογή του καρπού, σκυµ-
µένοι µε ευλάβεια πάνω στα λιόπανα, αγωνίζονται
για να κερδίσουν το λάδι του σπιτιού τους και της
θρησκείας τους. Το λάδι που ανάβουν το καντήλι
τους. Ούτε αυτό είναι τυχαίο!

ΝΝαα  ττιιςς  δώσουµε µισακές τις ελιές ή µε µεροκάµατο;
Να τις µαζέψουµε νωρίς ή να τις αφήσουµε να τρα-
βήξουν λίγο λάδι ακόµα; Μήπως θα γλυτώσουµε
από το δάκο αν τις κρατήσουµε λίγο παραπάνω;
Κι αν ο καιρός δεν είναι µε το µέρος µας, µήπως τις
χάσουµε τις ελιές; Και πώς πρέπει να κλαδευτούν
τα δέντρα για να συνεχίζουν να µας δίνουν καρπό;
Θα κάνουµε το τρελό κλάδεµα ή θα αφήσουµε πάνω
στο δέντρο τα φρέσκα λουµάκια να καρποφορή-
σουν την άλλη χρονιά; Ποιο λιοτρίβι κλέβει λιγό-
τερο και ποιο βγάζει το καλύτερο λάδι; Να το δώ-
σουµε στον έµπορο το λάδι ή να το πουλήσουµε σε
γνωστούς για µεγαλύτερο κέρδος. Αυτά και άλλα
πολλά επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο λίγο πριν
από το µάζεµα της ελιάς.

ΜΜιιαα  οολλόόκκλληηρρηη φιλολογία προβληµατισµών έχει ανα-
πτυχθεί γύρω από αυτή την τελετουργία. Είναι προ-
βληµατισµοί αιώνων γιατί είναι προβληµατισµοί
επιβίωσης. Ωστόσο, έχουν γίνει προβληµατισµοί
καθηµερινότητας γιατί τα βασικά πράγµατα τα θε-
ωρούµε τόσο δεδοµένα που δεν τα παρατηρούµε.
Εµένα, ωστόσο, µου αρέσει αυτή η φιλολογία γιατί
µε ζωντανεύει κάθε εποχή του λιοµαζώµατος. Μ' αρέ-
σει να ακούω τους ανθρώπους να γνοιάζονται για
το βιος τους, να τους παρακολουθώ την ώρα της µε-
γάλης προσπάθειας και µόχθου, να απλώνουν τα χέ-
ρια τους να αγκαλιάζουν τα δέντρα σαν να αγκα-
λιάζουν την ίδια τη ζωή τους.

ΗΗ  ζζωωήή  της Πελοποννήσου είναι η ελιά, η απλότητα
της ύπαρξής της, η αντοχή της µέσα σ' ένα άγονο
και άνυδρο περιβάλλον, αλλά, και το µυστήριο της.
Η Πελοπόννησος είναι συνώνυµη µε την ελιά, δέν-
τρο και καρπός ενωµένα σε µία λέξη.  

ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΖΥΓΙΟ

Η επιλογή της κοινής
επιµέλειας τέκνων


