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Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα <<Γονική
Ισότητα - Συνεπιμέλεια- Συμφέρον Παιδιού>> στις 18-5-2017 στο αμφιθέατρο
<<Alba Graduate Business School at the American College of Greece >>.
Την ημερίδα χαιρέτησε η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. κ. Λένα Κανέλλη – Κουτσελίνη.
Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του μακαριότατου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών, o αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Βασίλης Κοντογιάννης, Δημιουργός και
Υπεύθυνος της Ε.Δ.Α.Ν.Ι.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ημέρας κατά της γονικής
αποξένωσης με Συντονίστριες τις κ.κ. Λένα Κανέλλη- Κουτσελίνη και Ειρήνη
Πανταζή –Μελίστα και περιελάμβανε τις παρακάτω ομιλίες:
1) Συγκρουσιακά διαζύγια με ομιλητή τον κ. Γεράσιμο Κολαϊτη, Αν/τή Καθηγητή
Παιδοψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., ο οποίος τόνισε ότι στις περιπτώσεις συγκρουσιακών
διαζυγίων συχνά - ιδίως όταν οι γονείς έχουν διαφωνίες ως προς την επιμέλεια και
επικοινωνία του παιδιούεκδηλώνονται άλλοτε ισχυρισμοί για σεξουαλική
κακοποίηση, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι ψευδείς, και άλλοτε το
σύνδρομο
αποξένωσης παιδιού από τον γονέα, το οποίο έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία τόσο των θυμάτων γονικής αποξένωσης, οι οποίες
εξακολουθούν και μετά την ενηλικίωσή τους,
όσο και των πατέρων που
αποξενώνονται από τα παιδιά τους. Παράλληλα, ο ομιλητής πρότεινε ότι η γονική
αποξένωση θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω
συνεπιμέλειας, η οποία θα
παρέχει ασφάλεια στο παιδί και θα εγγυάται την προστασία του από κινδύνους
κακοποίησης.
2) Τρόποι ρύθμισης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση χωρισμού των γονέων με
ομιλήτρια την κ. Πηνελόπη Αγαλοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Πειραιώς, η οποία υποστήριξε ότι η συνεπιμέλεια και μετά τον χωρισμό των
γονέων είναι λύση που εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, ως ιδανικό, εξωδικαστικό, ευέλικτο
τρόπο επίλυσης των διαφορών των δύο γονέων που σχετίζονται με την επιμέλεια
του παιδιού τους. Υπό την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή, ανέφερε, οι γονείς
συνυπολογίζουν τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους
καταλήγουν σε κοινά
αποδεκτή λύση και αναλαμβάνουν την επιμέλεια των παιδιών τους. Παράλληλα η
ομιλήτρια κατέδειξε και την ανάγκη λειτουργίας οικογενειακού δικαστηρίου, το
οποίο δεν έχει συσταθεί στη χώρα μας, για τις περιπτώσεις που τα μέρη δεν είναι
διατεθειμένα να επιχειρήσουν διαμεσολάβηση ή η διαμεσολάβηση δεν ενδείκνυται
να λάβει χώρα.
3) Συνεπιμέλεια - Η λειτουργία της την επόμενη ημέρα με ομιλητή τον κ. Ιωάννη
Παπαρρηγόπουλο, Δικηγόρο, ο οποίος πρότεινε την ανάγκη σύνταξης ενός σχεδίου
κοινής ανατροφής παιδιού και το περιέγραψε. Το σχέδιο αυτό υποστήριξε ότι θα
πρέπει να τύχει της συναίνεσης και των δύο γονέων μετά τον χωρισμό τους και ως
σκοπό έχει, χωρίς συγκρούσεις, με γνώμονα το περιεχόμενό του και με τη
βοήθεια του διαμεσολαβητή, να επιλαμβάνονται στο μέλλον οι γονείς όλων των
θεμάτων που άπτονται της ανατροφής του παιδιού τους, μοιραζόμενοι εξ ίσου
χρόνο και κοινές γονικές ευθύνες, προς το συμφέρον του.
4) Γονική Ισότητα ως προς την επιμέλεια παιδιού με ομιλήτρια την κ. Ειρήνη
Πανταζή - Μελίστα, τέως Αντ/λέα Εφετών, τ.Πρόεδρο της Ε.Π.Α.Α., και μέλος του
Ε.Σ.Ε. , η οποία αναφέρθηκε στην κατοχυρωμένη από διεθνή κείμενα, το Ελληνικό
Σύνταγμα και το οικογενειακό δίκαιο ισότητα των γονέων ως προς την άσκηση της
γονικής μέριμνας και τόνισε ότι η γονική ισότητα επιβάλλει την υπέρβαση
στερεοτύπων ως προς τους ρόλους που είχαν μέχρι πρότινος ανατεθεί σε άνδρες
και γυναίκες στα πλαίσια της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής με βάση το φύλο.
Επεσήμανε ακόμη ότι τα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν και την
ακολουθούμενη από τα δικαστήρια τακτική, με αποτέλεσμα σε περίπτωση
χωρισμού των γονέων συχνά να αναθέτουν την αποκλειστική επιμέλεια του
παιδιού στη μητέρα -με αιτιολογία την βιοκοινωνική της υπεροχή και τον ψυχικό
δεσμό που αναπτύσσει με το παιδί λόγω του φύλου της και μόνο- , και να
παρέχουν στον πατέρα μόνο το δικαίωμα επικοινωνίας , θέτοντάς τον σε
υποδεέστερη θέση λόγω του φύλου του.
Στην ημερίδα έκανε παρέμβαση εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η κ.
Μαίρη Πίνη, Δ/ντρια του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.), εκκλησιαστικού
ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία ανέφερε ότι, στα πλαίσια του
δικαιικού μας συστήματος, τα παιδιά, μετά το διαζύγιο των γονέων τους,
ανατρέφονται μόνο από τον ένα γονέα, δηλ. τη μητέρα, χωρίς συμμετοχή στην
επιμέλεια του πατέρα, και έτσι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των γονέων,
καθώς και το δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς, όπως
πρεσβεύει η εκκλησία μας και η χριστιανική παράδοσή μας σχετικά με το κεφάλαιο

που λέγεται οικογένεια, σε συνάρτηση με την ανατροφή των παιδιών και
επανέλαβε τα λόγια του Μακαριώτατου και Προέδρου του ΚΕ.Σ.Ο.
<<Πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες και κυρίως τα παιδιά για να έχουμε
καλύτερη κοινωνία >>.
Επακολούθησαν
παρεμβάσεις γονέων και συγκεκριμένα του κ. Σωκράτη
Καραμπατέα (γονέα που έχει στερηθεί του δικαιώματος επιμέλειας του παιδιού του
μετά το χωρισμό του) και κ. Ιωάννας Νικολαϊδου (μητέρας που έχει τη συνεπιμέλεια
του παιδιού της μαζί με τον πατέρα του) οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους
εμπειρίες.
Επίσης η κ. Θεοδοσία Πενταρβάνη-Υφαντή, εκπαιδευτικός, μέλος του Ε.Σ.Ε.,
ανέγνωσε επιστολή μαθήτριάς της, της οποίας οι γονείς είχαν χωρίσει και την
επιμέλειά της είχε αποκλειστικά η μητέρα της. Εξέφρασε πως βίωσε το χωρισμό
και το παράπονό της γιατί δεν είχαν και οι δύο γονείς την επιμέλειά της.
Τα συμπεράσματα της ημερίδας είναι ότι:
1. <<τα παιδιά έχουν ανάγκη και του πατέρα και της μητέρας τους και μετά τον
χωρισμό τους >>
2. Η ανάθεση και στους δύο γονείς της επιμέλειας των παιδιών ( Συνεπιμέλεια ),
ως δικαίωμα και καθήκον τους είναι προς το συμφέρον των παιδιών.
3. Η συνεπιμέλεια των παιδιών εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ισότητας των
γονέων ως προς την επιμέλεια των παιδιών τους.
4. Στερεότυπα και Προκαταλήψεις ως προς τον ρόλο των γονέων με βάση το φύλο
τους, δεν απηχούν τις σύγχρονες αντιλήψεις που επιβάλλουν την ισοτιμία των
γονέων, και ανατρέπονται από σύγχρονες ψυχολογικές και ιατρικές έρευνες.
5. Η Συνεπιμέλεια μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αποφυγής της γονικής
αποξένωσης παιδιών , και των σοβαρών επιπτώσεων του φαινομένου στα παιδιά
θύματα, ακόμη και μετά την ενηλικίωσή τους, αλλά και στους γονείς ( κυρίως
πατέρες ) από τους οποίους αποξενώνονται.
Κατά συνέπεια η καταληκτική διαμορφωμένη από την ημερίδα άποψή μας είναι :
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