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Ψυχικά υγιές ζευγάρι – Ψυχικά υγιές παιδί:  
Τα παιδιά μας, οι καθρέφτες μας.

Το Ζευγάρι, η Σχέση του και ο Ρόλος του στην ψυχική 
ισορροπία και ανάπτυξη των παιδιών.

«Το μεγαλύτερο βάρος για ένα παιδί  
είναι να ζήσει τη ζωή των γονιών του»

CARL JUNG, ΕΛΒΕΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Άραγε, επηρεάζει η καλή ψυχική σχέση  
του ζευγαριού την ψυχική υγεία και ισορροπία  
των παιδιών; Και βέβαια ναι!

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε σε ένα σημαντικό 
ψυχοκοινωνικό θέμα που συζητείται και απασχολεί έντο-
να τους γονείς στις μέρες μας: τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Ποιοτική Σχέση του ζευγαριού που έχει 
αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη διαμόρ-
φωση της ψυχολογικής τους υγείας, της ισορροπίας και 
της ανάπτυξής τους.
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Η ποιότητα αυτής της σχέσης και ο σημαντικός ρόλος 
που αυτή διαδραματίζει θα ήταν καλό να προβληματίσει 
τους εν δυνάμει γονείς πολύ πριν αποφασίσουν να κάνουν 
και αρχίσουν να μεγαλώνουν παιδιά, κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης (κατά τη σημαντική αυτή περίοδο αναμο-
νής της ανάληψης του γονικού ρόλου) και βέβαια μετά την 
απόκτηση του πρώτου παιδιού και των άλλων που ενδε-
χομένως θα ακολουθήσουν.

Η ανάληψη της «Γονικής Ταυτότητας» δεν θα πρέπει 
να αφορά μόνο την ικανότητα της αναπαραγωγής, της 
βιο λογικής πράξης, του να φέρει δηλαδή κάποιος στον κό-
σμο παιδιά, αλλά θα πρέπει να αφορά την ικανότητα, τη 
διάθεση και την απόφαση να μεγαλώσει ισορροπημένα 
σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, πνευματικά παιδιά και 
να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά. 

Η ανάληψη του «γονικού ρόλου» είναι ίσως ο πιο ση-
μαντικός ρόλος της κοινής ζωής του ζευγαριού, αλλά και 
ο πιο καθοριστικός ρόλος της ατομικής ζωής των ξεχω-
ριστών, αυτοδύναμων, υπεύθυνων ατόμων που αποτε-
λούν το ζευγάρι. Από μια Ψυχοκοινωνικά Ισορροπημένη 
Σχέση του ζευγαριού μπορεί να προέλθει μια ψυχολογικά 
ισορροπημένη και ολοκληρωμένη Διαπαιδαγώγηση και 
αυτή θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη 
και ισορροπία των παιδιών, ως ένας από τους πιο σημα-
ντικούς παράγοντες εξέλιξης. Σε συνδυασμό πάντα και 
με άλλους προσδιοριστικούς εξελικτικούς παράγοντες, 
όπως αυτόν της Κληρονομικότητας (περίπου 40%), της 
Προσωπικής Προδιάθεσης (περίπου 40%), καθώς και άλ-
λων Κοινωνικών Συνθηκών και Παραγόντων (20%). 
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Η απόφαση της σωστής διαπαιδαγώγησης –γιατί είναι 
Απόφαση και Δέσμευση η σωστή διαπαιδαγώγηση– εξαρ-
τάται αρχικά από την απόφαση του ζευγαριού να δουλέ-
ψει σοβαρά για την ποιοτική ζωή της σχέσης του. Αυτό 
σημαίνει ότι τα άτομα που αποτελούν το ζευγάρι οφείλουν 
να δουλεύουν ασταμάτητα τη μεταξύ τους επικοινωνία, 
το μοίρασμα των διαφόρων ρόλων και υποχρεώ σεων, τις 
προσαρμογές που πρέπει να κάνει ο ένας για τον άλλον, 
για την ισορροπημένη εξέλιξη της ζωής τους – ατομικής 
και κοινής.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε μια πολύ σημα-
ντική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ψυχο-εκπαι-
δευτικό Τμήμα της Σχολής Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (Harvard Graduate 
School of Education) από μία ομάδα διακεκριμένων ψυ-
χολόγων-ερευνητών. Η εικοσαετής μελέτη, που ξεκίνησε 
το 1997 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017, εκδόθη-
κε σε ψυχολογικά περιοδικά της Αμερικανικής Ψυχολογι-
κής Εταιρείας (American Psychology Association – APA). 

Η μελέτη αναφέρεται στον σημαντικό ρόλο που δια-
δραματίζει η ποιοτική σχέση και ζωή του ζευγαριού στην 
ψυχολογική ισορροπία και εξέλιξη των παιδιών τους. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, παρατηρήθηκε ότι, 
από τα ζευγάρια και τα παιδιά που μελετήθηκαν, ανάλο-
γα με το πώς και το εάν επικοινωνούν τα δύο άτομα που 
αποτελούν το ζευγάρι, εξαρτάται η ψυχική υγεία και ισορ-
ροπία των παιδιών. Κατά συνέπεια, καταλήγει η μελέτη, 
από την ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού εξαρτάται 
και καθορίζεται η ποιότητα της ψυχολογικής ανάπτυξης, 
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της ισορροπίας, της ώριμης συμπεριφοράς και της υγιούς 
ψυχολογικής εξέλιξης των παιδιών αυτών.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, παρατηρήθηκε ότι παι-
διά των οποίων οι γονείς είχαν μια δύσκολη επικοινωνια-
κά σχέση, δεν ανέπτυσσαν διάλογο μεταξύ τους, έκαναν 
συχνά αρνητική κριτική το ένα για το άλλο ή ασκούσαν 
βία, και τελικά δεν εξελίχθηκαν ψυχολογικά ισορροπη-
μένα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των οποίων ο 
ένας γονιός στερούσε την παρουσία του, ψυχολογικά και 
φυσικά («γονική απουσία»), από τη ζωή της οικογένειας 
παρουσίαζαν, συγκριτικά με άλλα παιδιά, δύο φορές πιο 
πολλά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα –υψηλό 
άγχος, μη προσαρμοστικότητα στο σχολικό και κοινω-
νικό περιβάλλον, αισθήματα ανασφάλειας, αυξημένη 
έλλειψη αυτοπεποίθησης, διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής ή/και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ), ακαδημα-
ϊκή αδυναμία, νευρικότητα, αρνητικότητα, κατάθλιψη, 
άσκησης βίας στον εαυτό και στους άλλους και γενικότε-
ρα αυξημένη αντικοινωνική συμπεριφορά–, ενώ συχνά 
παρουσίαζαν ακόμα και διάφορα ψυχοσωματικά προ-
βλήματα, όπως συχνούς πονοκεφάλους, ημικρανίες, ζα-
λάδες, αδικαιολόγητο πυρετό, εμετούς, διατροφικές δια-
ταραχές, κατάθλιψη, μέχρι και αυτοτραυματισμούς και 
απόπειρες αυτοκτονίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ψυχολόγος Dr. 
Notorius της ομάδας των ψυχολόγων-ερευνητών που διε-
ξήγαγαν την έρευνα του Χάρβαρντ: «Οι σύζυγοι που λεκτι-
κά ή σωματικά με τη συμπεριφορά τους υποτιμούν τους 
συντρόφους τους και πολύ συχνά εμπλέκονται σε καβγά-
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δες και ασκούν ψυχολογική, πνευματική και σωματική βία 
όχι μόνο χάνουν τους συντρόφους τους και τον εαυτό 
τους, αλλά βασικά χάνουν την επικοινωνία με τα παιδιά 
τους και τελικά χάνουν και τα ίδια τα παιδιά τους!».

Η μελέτη καταλήγει ότι η συμπεριφορά των ατόμων που 
αποτελούν το ζευγάρι και μεγαλώνουν παιδιά διαδραματί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα εξωγενή συμπεριφο-
ρά των παιδιών (στην ικανότητα κοινωνικοποίησης, στην 
τοποθέτηση ορίων και στην πραγματοποίηση στόχων 
κτλ.), αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, σε συναισθήματα 
ασφάλειας, ηρεμίας, σταθερότητας, αυτοπεποίθησης 
και ισορροπίας των παιδιών αυτών.

Παίρνοντας σοβαρά υπόψη τις διαπιστώσεις της ση-
μαντικής αυτής έρευνας, μπορούμε να προχωρήσουμε και 
να εξετάσουμε τους παράγοντες που καθορίζουν την ποιο-
τική σχέση του ζευγαριού και επηρεά ζουν την ψυχολογική 
υγεία, ισορροπία και ανάπτυξη των παιδιών.

Αρχικά, ένας παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί 
από το ζευγάρι είναι η ποιότητα της σχέσης τους, ακόμη 
και πριν αποφασίσουν να κάνουν παιδιά. Ερωτηματικά 
που πρέπει να εξεταστούν από το ζευγάρι είναι:

✷  Πώς είναι η σχέση μας σε ψυχολογικό, κοινωνικό, σε-
ξουαλικό, πνευματικό επίπεδο; 

✷  Σε ποια στοιχεία βασίζεται η σχέση μας συναισθη-
ματικά, κοινωνικά, πνευματικά; Εξελισσόμαστε πα-
ράλληλα; Μιλάμε την ίδια γλώσσα; Υπάρχει δυνατό-
τητα Εξέλιξης στο μέλλον;

✷  Υπάρχει Επικοινωνία ανάμεσά μας; 
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✷  Υπάρχει ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ψυχική, 
πνευματική, σωματική Επαφή; 

Βέβαια, δεν μιλάμε για μια τέλεια σχέση, καθώς γνω-
ρίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ουτοπικό, αλλά για μια σχέ-
ση στο πλαίσιο της οποίας τα δύο άτομα (ακόμη και πριν 
αποφασίσουν να κάνουν παιδιά) έχουν έρθει κοντά, ως 
δύο ολοκληρωμένες, αυτοδύναμες οντότητες, έχουν κα-
ταστήσει τους εαυτούς τους «κοινωνούς» σε μια «κοινή» 
προσπάθεια Εξέλιξης, Ολοκλήρωσης και Δημιουργίας.

Τα δύο άτομα που αποτελούν το ζευγάρι βαδίζουν σε 
παράλληλους δρόμους, επικοινωνούν, αγαπούν, περνούν 
δοκιμασίες, διαφωνούν με υγιή τρόπο, συγχωρούν, μαθαί-
νουν, προσπαθούν, εξελίσσονται, ξαναπροσπαθούν και 
προχωρούν παραπέρα, πάντα με κοινό γνώμονα την Αγά-
πη και τον Σεβασμό, πάντα με κοινό στόχο την Εξέλιξη και 
τη Δημιουργία. Ένα τέτοιο ζευγάρι, που έχει μια Ψυχολο-
γικά Ισορροπημένη Σχέση, μια σχέση με προοπτική Εξέ-
λιξης, έχει τη δυνατότητα να πάρει ώριμα και συνειδητά 
την απόφαση να φέρει στον κόσμο ένα ή και περισσότερα 
παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά, ώστε μελλοντι-
κά να γίνουν ισορροπημένα άτομα.

Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι από την κατάσταση της 
ψυχικής υγείας, την ωριμότητα των ατόμων που αποτε-
λούν το ζευγάρι και από τη σχέση τους εξαρτάται η δια-
μόρφωση της Ψυχικής Υγείας, αλλά και η συμπεριφορά 
των παιδιών και η δυνατότητά τους να γίνουν ολοκληρω-
μένα, ώριμα, ψυχικά και κοινωνικά προσαρμοσμένα και 
δημιουργικά άτομα.
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Σε αυτό το σημείο θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε τις 
διαπιστώσεις μιας άλλης σημαντικής έρευνας γύρω από 
θέματα οικογενειακής θεραπείας και σχέσεων του ζευ-
γαριού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) από 
δύο γνωστούς ψυχολόγους, παιδαγωγούς, ερευνητές του 
Πανεπιστημίου του Cambridge, τους Dr. Goldberg και Dr. 
Michaels, και η οποία ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθη-
κε το 2014. Η μελέτη αυτή καταλήγει ότι: «Οι άντρες και 
γυναίκες που μελετήθηκαν και ήταν ικανοποιημένοι από 
τον εαυτό τους και από τη σχέση με τον σύντροφό τους 
–τόσο πριν από τη γέννηση του πρώτου παιδιού, όσο και 
μετά– είχαν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν δύο φορές πιο 
ισορροπημένα και ψυχικά υγιή παιδιά, σε σύγκριση με 
αυτούς που δεν είχαν καλή σχέση με τον εαυτό τους και 
τον σύντροφό τους».

Υπάρχει κάτι σημαντικό στην κατανόη ση του θέματος 
που αναλύουμε: Παλιότερα πίστευαν ότι ο χαρακτήρας 
των παιδιών ήταν συγκεκριμένος από την αρχή της γέν-
νησής τους και, κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξέλιξής 
τους ήταν προκαθορισμένη. Βέβαια, με αυτή την άποψη 
περιορίζονταν σημαντικά τα περιθώρια που είχαν οι γο-
νείς στη διαμόρφωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
Σήμερα αυτή η άποψη έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί, με 
τη σημαντική συμβολή της Εξελικτικής Ψυχολογίας του 
Dr. Jean Piaget και αργότερα του Dr. Lawrence Kohlberg 
με τη θεωρία της «Ηθικής Εξέλιξης» (Moral Development 
Theory) του Πανεπιστημίου του Harvard.

H θεωρία της «Ηθικής Εξέλιξης» υποστηρίζει ότι τα 
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παιδιά γεννιούνται με συγκεκριμένα πνευματικά χαρα-
κτηριστικά και συγκεκριμένο δείκτη νοημοσύνης (I.Q. – 
Intelligence Quotient), αλλά έχουν δυνατότητες Εξέλιξης 
και Ανάπτυξης της Συναισθηματικής τους Νοημοσύ-
νης (E.Q. – Emotional Quotient). Άρα το I.Q. –Intelligence 
Quotient– είναι συγκεκριμένο και σταθερό, ενώ το E.Q. 
–Emotional Quotient– μπορεί εξελιχθεί ανάλογα με τις 
προσλαμβάνουσες που έχει ένα παιδί, τις εμπειρίες και 
την επικοινωνία με τους γονείς. 

Τα παιδιά, οι έφηβοι και αργότερα οι ενήλικες είναι 
προσωπικότητες με χαρακτηριστικά και δυνατότητες εξέ-
λιξης. Η εξέλιξη αυτή εξαρτάται από πολλούς κοινωνικούς 
και ψυχολογικούς παράγοντες, από τους οποίους ο πιο 
σημαντικός είναι ο Τρόπος και οι Επιρροές που δέχονται, 
σε Ψυχολογικό, Προσωπικό και Διαπροσωπικό επίπεδο, 
από το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς με-
γαλώνουν. Επομένως, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο «γο-
νικός ρόλος» διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή και 
στην εξέλιξη των παιδιών.

Επίσης, ο παιδοψυχίατρος-παιδαγωγός Dr. David 
Elkind του Πανεπιστημίου Τufts της Αμερικής με το βι-
βλίο του Σχέσεις που Αγχώνουν (Ties that stress), που 
έγινε best seller, έφερε επανάσταση στον χώρο των 
οικογενεια κών σχέσεων, γιατί μιλάει για την επιστροφή 
σε παλαιό τερες Ηθικές Οικογενειακές Αξίες, ειδικότερα 
για την επιστροφή στην αξία της «Πυρηνικής Οικογέ
νειας». Ο Dr. Elkind αναφέρει: «Τελικά, πρέπει να δεχτού-
με ότι μια δυνατή συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονο-
μικά ισορροπημένη και ασφαλής πυρηνική οικογένεια, 



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΜΑΣ! 29

που βασίζεται σε μια υγιή και σταθερή σχέση ανάμεσα 
στους δύο συντρόφους, αποτελεί ίσως το πιο σταθερό 
περιβάλλον για το μεγάλωμα των παιδιών! Όλες οι άλλες 
λύσεις μπορεί να είναι παροδικά καλές, αλλά πρέπει να 
δεχτούμε ότι είναι απλώς υποκατάστατα και δεν μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν αυτή τη μοναδική και σημα-
ντική σχέση των γονέων στην ευτυχία, ισορροπία και 
εξέλιξη των παιδιών».

Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε έναν 
άλλον σημαντικό παράγοντα που επίσης διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ψυχική υγεία των παιδιών και επη-
ρεάζει το ζευγάρι: η συνειδητοποίηση της σημασίας της 
περιόδου μετά τον ερχομό του πρώτου παιδιού, στη διάρ-
κεια της οποίας μεταβάλλονται οι Σύζυγοι σε Γονείς και ο 
Γάμος σε Οικογένεια, οπότε και αλλάζουν οι ισορροπίες. 

Αυτή είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και μεταβατική 
περίο δος τόσο για τη ζωή του ζευγαριού, όσο και για τη 
μελλοντική εξέλιξη των παιδιών, καθώς κατά τη διάρκειά 
της η οικογένεια μπαίνει σε μία νέα φάση με νέους ρό-
λους, ισορροπίες και προτεραιότητες, κατά τη διάρκεια 
της οποίας πρέπει να αντιμετωπιστούν νέα συναισθή-
ματα, καινούριοι ρόλοι, καινούριες ανησυχίες, ακόμα και 
νέες εντάσεις και συγκρούσεις, πρέπει να παρθούν απο-
φάσεις και να γίνουν προσαρμογές. Οι ρόλοι των συντρό-
φων-συζύγων μετασχηματίζονται, οι εξωτερικές αλλα-
γές φέρνουν εσωτερικές αλλαγές και επηρεάζουν και βα-
θύτερα συναισθήματα των ατόμων, τις στάσεις ζωής και 
τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Όλα αυτά είναι φυσικό 
να προκαλούν άγχος στα νέα ζευγάρια και για αυτό χρειά-
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ζεται περίοδος Προσαρμογής, κτίσιμο Συναισθηματικής 
Κατανόησης και διάθεση για Επικοινωνία και Εξέλιξη. 

Σε αυτή τη φάση καλό θα ήταν λοιπόν το ζευγάρι να ανα-
ζητήσει βοήθεια, καθοδήγηση και στήριξη από Ψυχολογι-
κή Συμβουλευτική με εξειδικευμένους συμβούλους-ψυχο-
λόγους και ακόμα από ψυχολογικά, ψυχο-εκπαιδευτικά, 
παιδαγωγικά βιβλία, ημερίδες, σεμινάρια κτλ., που μπο-
ρούν να το στηρίξουν και να το διαφωτίσουν, προκειμένου 
το ζευγάρι να κατανοήσει σημαντικά στοιχεία για τους 
εαυτούς τους, για τους συντρόφους τους, αλλά και για τα 
παιδιά τους.

Στην εποχή μας είναι γνωστό ότι υπάρχει Κρίση Υγειο
νομική, κρίση Ασφάλειας και Σταθερότητας, κρίση Οι-
κονομική, κρίση Προτύπων, Ηθών, Αξιών και Ορίων και 
ελλοχεύουν κίνδυνοι. Έτσι, οι συγκρούσεις και οι δυσκο-
λίες είναι αναπόφευκτες. Οι νέοι άνθρωποι, σύντροφοι 
και γονείς, πρέπει να βοηθηθούν, για να δουν ότι οι δυ-
σκολίες, οι αμφιβολίες και οι φόβοι τους είναι στοιχεία 
ανθρώπινα, φυσιολογικά και, έτσι, να αποφασίσουν 
ΜΑΖΙ, ακόμα και με κάποια καθοδήγηση και στήριξη, να 
συνεχίζουν να δημιουργούν, να προσπαθούν και να εξε-
λίσσονται.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ο 
πολύτιμος ρόλος που διαδραματίζει η «Γονικότητα» στην 
εξέλιξη των ατόμων που αποτελούν το ζευγάρι – τόσο σε 
προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ψυχοκοι-
νωνική εξέλιξη που προσφέρει ο «γονικός ρόλος» συν-
δέεται άμεσα με τις προσαρμογές, με τις «θυσίες», με τις 
επιλογές που ζητούνται να κάνουν οι νέοι γονείς απένα-



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΜΑΣ! 31

ντι στον σύντροφό τους και στα παιδιά τους. Δεν αναφέ-
ρομαι ασφαλώς μόνο στη δέσμευση χρόνου, ενέργειας, 
προσπάθειας ή και χρημάτων που προϋποθέτει η φρο-
ντίδα των παιδιών, αλλά αναφέρομαι κυρίως στις Προ-
σωπικές, Ψυχολογικές Θυσίες και Επιλογές που απαι-
τούνται.

Τα άτομα που αποτελούν το ζευγάρι, λοιπόν, πρέπει 
να γνωρίζουν ότι ο «γονικός ρόλος» είναι συνεχής και 
απαιτεί:

✷  Τοποθέτηση Ορίων στις Διαπροσωπικές Σχέ-
σεις του ζευγαριού και των γονιών με τα παιδιά.

✷  Συναισθηματικές, Σωματικές, Ψυχικές παρα-
χωρήσεις και Περιορισμό του Εγώ.

✷  Δυνατότητα εύρεσης Λύσεων σε προβλήματα 
και εντάσεις, με τον πιο διαλλακτικό, ήρεμο τρό-
πο, ώστε να μην επιβαρύνονται ψυχολογικά τα 
παιδιά.

✷  Δυνατότητα αντιμετώπισης με Ψυχολογική 
Υποστήριξη παλαιών αρνητικών συναισθημά-
των που δεν έχουν αντιμετωπισθεί ακόμη, δίνο-
ντας έτσι μια νέα ευκαιρία να επανεξεταστούν 
σχέσεις του παρελθόντος, ώστε τα άτομα να 
προχωρήσουν παραπέρα και να εξελιχθούν.




